TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Tel: 42/520-500 Fax: 42/275-000
e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Telefon: 42-520-500

Étkezés megrendelőlap
2021/2022-es tanév
Intézmény neve: Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola
4440, Tiszavasvári , Ifjúság utca 8.

Tanuló neve: …………………………………………………. Osztálya:……………...…………
Születési helye, ideje (év-hó-nap):…………………………...………………………………………
Igényelt étkezés típusa:

napközi

(2020. február 1-től érvényes térítési díjak: napközi /tízórai, ebéd, uzsonna/: 380 Ft+ÁFA/nap;
kétszeri étkezés /tízórai, ebéd/: 318 Ft+ÁFA /nap; menza /ebéd/: 240 Ft+ÁFA /nap)
Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő
egészségi állapotra tekintettel: …………………………………………….…
(Szakorvosi igazolás szükséges!)
Választott fizetési mód:

(pld. netbankon)

Szülő adatai:
Neve: ……………………………………………………………...
Tel.: ……………………....
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………….…...
Adóazonosító jele: ……………………... e-mail címe: ………….……………………………………
Bankszámlaszám: ……………………………………………………….
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézményi gyermekétkeztetést gyermekem betegség, vagy
más ok miatt nem veszi igénybe
a.) a távolmaradást és annak várható időtartamát,
b.) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését, és azt, hogy a gyermek mikor veszi
igénybe újból az étkeztetést,
köteles vagyok a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi elérhetőségeken (telefon:30/011-4587, vagy a
42/520-500-as (118-as mellék) telefonszámon, személyesen: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. email cím:etkeztetes@tiszavasvari.hu) bejelenteni.
- 10 óráig történő bejelentés esetén a bejelentést követő naptól
- 10 óra után történő bejelentés esetén a bejelentést követő 2. naptól
a bejelentő a távolmaradás idejére mentesül a térítési-díj megfizetése alól.
Nyilatkozom, hogy
jogosult vagyok

nem vagyok jogosult

a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes, vagy
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ingyenes, vagy kedvezményes gyermekétkeztetést igénybe
kívánom venni, köteles vagyok a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete szerinti
nyilatkozatot, valamint a rendelet 18.§-ában meghatározott dokumentumokat az étkeztetést biztosító
Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatal részére leadni.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat és a kedvezményre jogosító igazolás/határozat hiányában
az étkeztetés teljes árát köteles vagyok megtéríteni.
Tudomásul veszem, hogy
-

amennyiben a kedvezmény igénybevételét a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság alapozza meg, akkor a térítésidíj-fizetési mentesség a jogosultság kezdő
időpontjától, de legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától,

-

egyéb esetben a mentesség igénybevételére jogosító feltétel fennállásának a Tiszavasvári
Város Polgármesteri Hivatala részére történő bejelentését, illetve igazolását követő naptól illet
meg.

Tájékoztatás:
A kedvezmény igénybevételéhez benyújtandó dokumentumok:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
megállapító hatósági döntés másolata, vagy korábban beadott
határozat esetén nyilatkozat arról, hogy a korábban csatolt
dokumentumok tekintetében változás nem következett be.
- tartósan beteg, vagy fogyatékos állapot esetén szakorvosi igazolás
- gyámhatóság határozata
Tiszavasvári, 2021…………………………

..............................................................
az ellátást igénylő (szülő,
más törvényes képviselő,
nevelésbe vett gyermek esetén
az ellátást nyújtó nevelőszülő,
intézményvezető,
utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén
az ellátást igénylő) aláírása

8. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
1. Alulírott ............................................................ (születési név: ……………..................................,
születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: .........................................................)
........................................................................................................................... szám alatti lakos, mint a
1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve:
...................................................),
1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve:
...................................................),*
1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve:
...................................................),*
szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és (2) bekezdése szerinti
ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel
a gyermek(ek):**
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …....... év .................. hónap ...... napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
e) utógondozói ellátásban részesül.
2. Az étkeztetés biztosítását
o kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
o a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
o a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy
o kollégiumi, externátusi ellátás esetén a következő étkezések:
……………………………………………………………………………………………….
vonatkozásában kérem.
3. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi
állapotra tekintettel: …………………………………………....................
4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.
Dátum: 2021............................................
........................................................
az ellátást igénylő (szülő,
más törvényes képviselő,
nevelésbe vett gyermek esetén
az ellátást nyújtó nevelőszülő,
intézményvezető,
utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén
az ellátást igénylő) aláírása
* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a
szülő/más törvényes képviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell
kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek.
** A megfelelő pont jelölendő!
*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési
intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a
tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a
nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

