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KÉRELEM 
 

iskolai (*egész napos) tanulók részére gyermekétkeztetés igénybevételéhez  
2014/2015. nevelési évre 

 
1. Az iskola megnevezése: ……………………………………………………..…… 

2. A gyermek neve, osztálya: …………………………………………….. 

3. A kérelmező (szülő, gondviselő) neve: ………………………………………………………  

A kérelmező állandó bejelentett lakcíme: …………………………………………………… 

A kérelmező tartózkodási helye: ……………………………………………………………… 

A kérelmező elérhetősége (tel., e-mail): …………………………………………………….. 

4. Étkezést igénylek:  tízórai,   ebéd,   uzsonna (A megfelelőt kérjük, aláhúzással jelölje.) 

 
NYILATKOZAT 
 
1. Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 151. §-ának (5) bekezdése szerinti normatív kedvezményben részesülök (a 

megfelelőt kérjük, aláhúzással vagy a -be tett X-el jelölje): 
 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök (100%-os kedvezmény), 

 három vagy több gyermeket nevelek (50%-os kedvezmény), 

 gyermekem tartósan beteg vagy fogyatékos (50%-os kedvezmény), 

 nem részesülök kedvezményben. 

 

2. Alulírott kérelmező kijelentem, hogy önkormányzati (a megfelelőt kérjük, aláhúzással vagy a -be 
tett X-el jelölje): 

 

 étkezési támogatásban részesülök (50%-os kedvezmény), 

 étkezési támogatásban nem részesülök. 

 
A kedvezményes étkeztetés igénybevételére való jogosultságot az alábbi dokumentumokkal kell 
igazolni: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknél az erről szóló eredeti határozat 
másolata, 

 három vagy több gyermeket nevelő családok esetén a fizetésre kötelezett nyilatkozata a gyermekek 
számáról és a háztartásban nevelt három, vagy több gyermek után folyósított magasabb összegű 
családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata,, 

 tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolás a tartós betegségről, fogyatékos gyermek estén 
a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye a fogyatékosságról, illetve a fentiek alapján 
folyósított magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata, 

 az önkormányzati étkezési támogatásról szóló eredeti határozat másolata. 
 

 
Hozzájárulok, hogy e kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak 
megfelelően kezeljék. 
 
Dunakeszi, 2015……………………….. 
                  ………………………………….. 
        kérelmező (szülő/gondviselő) 
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Tudomásul veszem, hogy: 
 
1. Az étkezés igénybevételére kérelmet kell benyújtani - az arra rendszeresített formanyomtatványon 

– a gyermekétkeztetésért felelős intézmény, a Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: HSZK) 
intézményvezetője részére. 
 

2.  Ameddig a normatív kedvezményre, étkezési támogatásra jogosító dokumentumok nem kerülnek 
csatolásra, addig a gyermek csak teljes áron étkezhet. 

 
3. Az étkezésért fizetendő térítési díjat előre kell megfizetni, a tárgyhónapot megelőző hónap 20. 

napjáig:  

 személyesen a Sodexo irodában (Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 32.) készpénzben vagy banki 
terminálon keresztül (hétfő 07:00-14:00, kedd 08:00-14:00, szerda 10:00.18:30, csütörtök 
08:00-16:00, péntek 08:00-12:00) vagy  

 átutalással a 14100196-20941749-02000008 számlaszámra történő utalással (megjelölve a 
gyermek nevét, intézményét és csoportját). 
 

4. Az étkezést lemondani a lemondással érintett napot megelőző nap reggel 9 óráig lehet a HSZK-nál 
telefonon (06/-27-349-575/103-as mellék, 06-70-699-4970) vagy személyesen (Dunakeszi, Bajcsy-
Zsilinszky u. 32.) illetve e-mailben etkezesmodositas@gmail.com. 
 

5. Megszűnik az étkezés biztosítása, ha a szülőnek/gondviselőnek - az egész napos ellátásban részt 

vevő gyermeke után - 60 napon túli étkezési térítési díj fizetési kötelezettsége keletkezett. 
 
6. Amennyiben a normatív kedvezményre, az étkezési támogatásra való jogosultságban változás 

következik be, úgy azt köteles vagyok 15. napon belül írásban bejelenteni, ha e kötelezettségemnek 
nem teszek eleget a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt köteles vagyok visszafizetni. 

 

7. Az étkezési térítési díj befizetéséről szóló számlával azonos tartalmú bizonylatot a befizetést 
megelőzően a szolgáltatást nyújtója részemre elektronikus úton küldi meg.  

Az étkezési térítési díjat átutalással fizetem meg:    Igen    Nem (a megfelelőt kérjük, aláhúzással 

vagy a -be tett X-el jelölje). Előzőekre tekintettel a környezet védelme és takarékosság céljából 

kérem, hogy az étkezési térítési díj befizetéséről szóló számla részemre történő megküldéséről 

eltekinteni szíveskedjenek.  Igen 
 
 

Dunakeszi, 2015…………………. 
 
 
 
 
        ………………………………….. 
          kérelmező (szülő/gondviselő) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*egész napos: az az 1.-8. osztályos tanuló, aki legalább napi hat órát folyamatosan az iskolában tartózkodik és 
tanítás után napköziben vagy tanulószobában tanul. 
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