
 

 

 
 

 

 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT és IGÉNYLŐLAP 

Intézményi közétkeztetés megrendeléséhez a                tanévre 

Az oktatási intézmény megnevezése: ________________________________________ 

Kollégiumi elhelyezés esetén a kollégium neve:______________________________  
       

A gyermek/tanuló, étkező neve: ___________________________________________ 

Oktatási azonosítója: __________________Szül.hely és idő:_____________________ 

Az étkező állandó lakcíme: ________________________________________________ 

Szülő/gondviselő, vagy felnőtt étkező elérhetősége: 
Telefonszáma:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

email címe: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést kíván igénybe venni: Igen Nem 
,,Igen" válasz esetén az igénybe venni kívánt kedvezmény típusa a 328/2011.(XIl.29.) Korm. rendelet 
nyilatkozatai alapján (a megfelelő nyilatkozat külön csatolandó): 

 
A gyermek/tanuló: (megfelelő rész aláhuzandó) 

a) rendszeres gyennekvédelmi kedvezményben részesül  ... . .. ... .......................... év... ... ... hónap
 napjától, 

b) tartósan beteg, vagy fogyatékos; 
c) családjában három, vagy több gyermeket nevelnek; 
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság; 
e) utógondozói ellátásban részesül; 

Diétás étkezést igényel (mellékelt szakorvosi igazolással alátámasztott):
 Igen
 Nem  

 
A megrendelt étkezés térítési dlját havi rendszerességgel készpénzzel  / átutalással fizetem meg. 
Átutaláshoz: a szolgáltató számlaszáma: 10044001-00334033-00000000  étkezés tér.díj beszedési 
számla 

A jelen szándéknyilatkozat aláírásával a közétkeztetési szolgáltatást a 2020/2021-es tanévre a 

jelen nyilatkozatban megnevezett gyermek vonatkozásában megrendeljük. Tudomásul vesszük, 

hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget keletkeztet, a gyermek hiányzása, vagy a köznevelési 

intézményben jogviszonya megszűnése esetén étkezés lemondási kötelezettségünk van.  
 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tárgyhavi közétkeztetési szolgáltatás igénybevételének feltétele a 

jelen nyilatkozat aláírása.  .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alulírottak a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXD. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy 

a közétkeztetési szolgáltatás teljesítése céljából jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokat az 

ÉASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium , mint 

szolgáltatást nyújtó jogszabályi kötelezettsége teljesítésének mértékéig és kapcsolattartási célból is 

kezelje 

Szülő aláírása__________________   Szülő aláírása_________________ 

 

Diák aláírása:___________________ 

 

 

Mátészalka, 20................ hó nap 
 
 

 

A nyilatkozatot gyermekenként kell kitölteni 

A jelen szándéknyilatkozat aláírásával a gyermek automatikusan nem részesül kedvezményben!  

A kedvezmény megállapítására külön nyilatkozatot  kell benyújtani  
  Ha mind a két szülő adatát megadják, akkor mind a két szülőnek alá kell írni a nyilatkozatot! 

  A 16 éven felüli diák esetében a diáknak is alá kell írni a nyilatkozatot! 


