
NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti teljes áras, ingyenes 

vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez. 
Kérem, amennyiben gyermekük igénybe veszi az iskolai étkezést, az alábbi nyilatkozatot mindkét oldalát 

aláírva juttassák vissza a Kollégium Konyhára (Bóly, Hunyadi u. 2.) 2017. szeptember első hetében.

1. Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja 
neve: ..............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a

1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: 
...................................................), ………………….. (osztály)

1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: 
...................................................),* ………………….. (osztály)

1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: 
...................................................),* ………………….. (osztály)
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
□ Menza (csak ebéd)
□ Napközi (ebéd és uzsonna) 
□ Kollégium (teljes étkezés)
□ 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.

5. Könnyebb kapcsolattartás végett kérnénk a szülő/gondviselő elérhetőségeit:
telefonszám: ……………………………………………………………………
e-mail cím: ……………………………………………………………………..

Dátum: Bóly, 2017.09.01.
....................................................

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

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99700031.TV/tvalid/2017.1.1./tsid/lawrefP%2821_B%29B%281%29p%28b-d%29


Az étkezés igénybevételének általános feltételei, információk
 Az étkezés igénybevételének feltétele a „Nyilatkozat és adatlap a diákétkeztetés igénybevételéhez” című 

nyomtatvány kitöltése és leadása a Konyhán (Bóly, Hunyadi u. 2.)
 Kedvezményes térítési díj megállapítására csak a jogosultságot igazoló dokumentumok leadását 

követően kerül sor. Ezek hiányában 100%-os térítési díjat számítunk fel.
A szükséges igazolásokat be kell szerezni, és csatolni kell a fenti nyomtatványhoz:
* Önkormányzati határozat rendszeres gyermekvédelmi támogatásról 
* Orvosi igazolás 
A térítési díj kedvezmény a jogosultság fennállásáig vehető igénybe.

 Az étkezési térítési díjat utólag kell befizetni Menza és Napközi esetén, Kollégium esetén a befizetés 
mindig előre történik. A pontos időpontok a Kollégium étkezőjében kerülnek kifüggesztésre. 

 Kérjük, hogy a befizetéseket minden hónapban a kijelölt napokon tegyék meg, ugyanis más 
napokon a térítési díjakat nem tudjuk elfogadni. A térítési díj fizetésének elmaradása esetén 
felszólító levelet küld az élelmezés vezető.

  Ha a tartozás ezt követően sem kerül kiegyenlítésre, úgy a következő hónaptól az étkezést 
gyermekük számára nem tudjuk biztosítani.

 A térítési díj utalással is fizethető az Erzsébet Vigadó számlájára. 
Számlaszám: 50100019-12101957

 Ha a tanuló valamilyen ok miatt nem veszi igénybe az étkezést, akkor a lemondást a következőképpen 
fogadjuk el: 

1. a bejelentés napjára az étkezést nem lehet lemondani, de az étel a konyháról elvihető. 
2. reggel 9 óráig az étkezés a következő naptól lemondható.
3. 9 óra után két nappal későbbi időpontra fogadunk el lemondást. 

 Az étkezést véglegesen írásban lehet lemondani. A lemondási nyilatkozatot az Erzsébet Vigadó 
Kollégium Konyha (Bóly, Hunyadi u. 2.) kell leadni. 

Tájékoztatjuk, hogy a jogosulatlanul igénybe vett természetbeni ellátás  pénzegyenértékét vissza kell 
fizetni!
A fenti feltételeket elolvastam, és tudomásul vettem:

Dátum: Bóly, 2017.09.01.                   …………………………………………..
Szülő/gondviselő

Jogszabályi forrás:  
1997. évi XXXI. törvény 151.§ (5)  -   A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról... 
328/2011. (XII.29) Korm. rendelet
8. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez81

* 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.


