
8.melléklet a 328/2011. (XII.29) Korm. Rendelethez                 Érkezés időpontja: ……………….. 
 

GYERMEKÉTKEZTETÉS  IGÉNYLÉSE 
 

Intézmény:  Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola (6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9.) 

Alulírott: 

szülő neve: ………………………………………………….……… (szül. neve: …………………….……………………………. 

a szülő szül. helye, ideje: …………………………………….….… anyja neve.: ….…….………………………………………. 

tel.: ………………………………………………………………… E-mail cím: ………………………………………………..) 

…………………………………………………………………..................................................................... szám alatti lakos, mint a 

A tanuló neve: ……………………………………………………………… Osztály (2022/2023 tanév)…………………….. 

A tanuló születési helye, ideje : ……………………………………………… Anyja neve :……………………………………. 

gyermek szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó)  

- a gyermekem részére intézményi étkezést nem igénylek. 

- a gyermekek részére étkezés biztosítását 2022. …………………………… időponttól az alábbiak szerint igénylem: 

□ kizárólag a déli meleg főétkezést (ebéd), vagy 

□ a déli meleg főétkezés (ebéd) mellett két kisétkezés tízórai, uzsonna) 

Nyilatkozom továbbá, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/B. § (1) bek. b)-d) 

pontja és a (2) bek. szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem: 

1 .Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülök1:         IGEN NEM 

2 .Családunkban három vagy több gyermeket nevelünk1:         IGEN NEM 

              Gyermekek neve:       Születési ideje: 

 ______________________________________________   _______________________ 

 ______________________________________________   _______________________ 

 ______________________________________________   _______________________ 

3. Az intézményünkbe járó gyermek tartósan beteg, SNI-s1:         IGEN NEM 

4. Az intézményünkbe járó gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság      IGEN NEM, vagy 

5. vagy utógondozói ellátásban részesül.1           IGEN NEM 

NYILATKOZAT DIÉTÁS ÉTKEZÉSRE 
 

A gyermekem számára diétás étkezést igénylek2:          IGEN NEM 

a következő egészségi állapotra tekintettel(diéta típusa): ___________________________________________________ 

FIZETÉSRE KÖTELEZETT (igénylő) NYILATKOZATA 
 

Bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok 

a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 

Mint fizetésre kötelezett (szülő/gondviselő) tudomásul veszem, hogy a gyermekem részére megrendelt étkezés térítési díját havi 

rendszerességgel köteles vagyok előre megfizetni. Tudomásul veszem továbbá hogy kéthavi térítési díj elmaradása esetén az 

Intézmény jogosult  az étkezést a második hónap végétől a tartozás rendezéséig felfüggeszteni, valamint a hátralék behajtását 

kezdeményezni. 

Tudomásul veszem továbbá az étkezési igénylőlappal egyidőben kiadott „Tájékoztató gyermek étkezésével kapcsolatban” 

nyomtatványon szereplő kedvezmény érvényesítésével, étkezés  igénylésével, lemondásával valamint az étkezési díj megtérítésére 

vonatkozó tájékoztatásokat. 
 

Kecskemét,  _____________________          _________________ 

 

                                                                                                                         Szülő aláírása  
1-Megfelelő rész aláhúzandó 
2- Diétás étkezésre csak szakorvos által kiállított , bélyegzett igazolás mellett van lehetőség(pl: gasztroenterológus, diabetológus, allergiológus) 


