
Tájékoztató 

Kedves Szülők! 

A leendő első osztályos  tanulók  részére  étkezést tudunk biztosítani. Kérem jelezzék igényeiket a 
mellékelt nyilatkozaton! 

Rendelhető étkezések:  

-  Tízórai+Ebéd+Uzsonna  (bruttó:584,2ft/nap)     

-  Tízórai+Ebéd (bruttó: 486,3ft/nap)    

-  Ebéd (bruttó:372,4ft/nap) 

-  Diétás Ebéd+Uzsonna   (bruttó:1524ft/nap)  

-  Diétás Ebéd  (bruttó:1079,5ft/nap)  

Ha gyermeke jogosult kedvezmény igénybevételére, a következő papírokat legyenek kedvesek 

mellékelni a kérelemhez: 

- Tartós beteg határozat (50% normatív támogatás) 

-GYVT határozat (100% normatív támogatás) 

- Nagycsaládos kedvezményhez  államkincstári határozat, vagy bankszámlakivonat, nagycsaládos                     
nyilatkozat (élelmezésvezetőnél kérni)  (50% normatív támogatás) 

Az étkezést utalással vagy készpénzzel is lehet rendezni. Utalással az ETELKA portálon keresztül.  

Szeptember havi étkezési díj  készpénzzel való rendezése  2022.augusztus 22-24-e között lehetséges 
a Szent István Katolikus Általános Iskolában. 

 

 

 

Szatymaz, 2022.04.01.                                                                            Kissné Lippai Emese 

                                                                                                                       élelmezésvezető 

 

 

 

 



 

KÉRELEM 

Kérem, hogy ………………………………………………………………………..nevű  gyermekem részére a következő 
étkezést biztosítani szíveskedjék. 

T+E+U,             T+E,                E,              Diétás E,            Diétás E+U,                Nem kérek étkezést 

A megfelelő aláhúzandó. 

Ellátás kezdetének időpontja: 2022.szeptember 1. 

 

Készpénzzel szeretnék fizetni                                                  Utalással szeretnék fizetni 

A megfelelő aláhúzandó. 

Utalással történő fizetés esetén az élelmezésvezetőt legyen kedves keresni személyesen, telefonon 

0620/315-29-58-as számon vagy e-mail-ben elelmezes@szatymaz.hu 

 

Nyilatkozat 

Alulírott ……………………………………………………………………………… gondviselő nyilatkozom, hogy étkezési 
térítési díj kedvezmény igénybevételére vagyok jogosult: 

Gyermekem: 

1. tartósan beteg 

2. három-vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él 
3. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
4. nevelésbe vett gyermek 

5. nem tartozom a fenti kedvezményezettek körébe 

A megfelelő aláhúzandó vagy bekarikázandó. 

A jogosultságot igazoló okirat másolatát a kérelemhez csatolom. 

Tudomásul veszem, hogy gyermekem térítési díját minden hónapban a plakátokon megjelölt 
időpontban kell befizetni. 

A  befizetés elmulasztása  következtében az ellátás megszűnik. 

Szatymaz, 2022.év………………hó………..nap 

                                                                                              ……………………………………………………………………… 

                                                                                                                szülő,gondviselő aláírása 



NYILATKOZAT 

Nagycsaládos kedvezmény igénybevételéhez 

a 1997. évi XXXI. törvény 148.par./5/ bekezdéshez 

 

Alulírott ……………………………………………....................... /szülő 
neve/……………………………………………………………………… /lakcíme/ 
díjfizetésre kötelezett kijelentem, hogy háztartásomba, illetve 
intézményben elhelyezett eltartottak száma 

- 16 éven aluli kiskorú                                             ……… …………… 

- 25 évesnél fiatalabb, valamely oktatási       
-  intézmény nappali tagozatán tanuló                ……………………                                  

- 16 éven felüli, súlyosan fogyatékos személy    ………………….. 

összesen:                                                                     ……………………         

Tudomásul veszem, hogy a változást köteles vagyok 15 napon belül 
az élelmezésvezetőnek bejelenteni. 

 

Gyermekek neve, születési ideje: 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

Szatymaz, 2022. szeptember 1. 

                                                              ……………………………………….. 

                                                                           szülő aláírása 


