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Közétkeztetési Ellátó Szervezet
Mohács

7700 Mohács
Dózsa György utca 30.

SZÁNDÉKNYILATKOZAT és IGÉNYLŐLAP
gyermekétkeztetés megrendeléséhez szakképző iskola tanulóknak 2022/2023-es tanévre
(Kérjük nyomtatott NAGYBETŰVEL kitölteni)

Az intézmény megnevezése: Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola
Gyermek neve:………………….………….. osztálya: …………………….adóazonosító jele……………………
Gyermek születési helye, ideje: …………….………………..Édesanyja neve..…………………………………...
A kérelmező (szülő, gondviselő) neve: ………………………………………………………………………………
A kérelmező állandó bejelentett lakcíme: …………………………………………………………………………..
A kérelmező tartózkodási helye: ………………………………………………………….…………………………
A kérelmező telefonszáma: …………………………... e-mail címe: ………….…………….……………………..
Amennyiben nem adok meg e-mail cím elérhetőséget, az étkezési számlákkal és egyéb étkezést érintő ügyekkel
kapcsolatos informálódás az én felelősségem és kötelezettségem. A későbbiekben nem hivatkozhatom az informálás
hiányára.
Az étkezést igénylem …..…év………………….. hónap ………naptól.
1. Az étkeztetés biztosítását (kérjük, a megfelelő pont bekarikázásával jelölni):
a) MENZA: kizárólag déli meleg főétkezés formájában kérem
b) KOLLÉGIUMI ellátás esetén a következő étkezések: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora
vonatkozásában kérem.
2. Kérem diétás étrend biztosítását:
„Diétás adatlapot” és szakorvosi igazolás másolatát kérjük mellékelni.

igen / nem

Diétás étkezést kizárólag a 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II.
Mellékletében felsorolt allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek vonatkozásában tudunk
biztosítani.
3. Kedvezményes intézményi gyermekétkezést kíván igénybe venni :

igen / nem

Igen válasz esetén a megfelelő nyilatkozat (8. vagy 9.sz.melléklet), igazolás, határozat másolata csatolandó.
(Kérjük a megfelelő pont bekarikázásával jelölni)
a)
b)
c)
d)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (8.számú melléklet)
beteg vagy fogyatékos gyermek (8.számú melléklet)
három- vagy többgyermekes család (8.számú melléklet)
nevelésbe vétel (8. és 9.sz.melléklet kitöltendő!)

…………………………………..
szülő aláírása
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Tudomásul veszem, hogy
1. A nyilatkozatot gyermekenként kell kitölteni
2.

Az étkezés igénybevételére kérelmet kell benyújtani – az arra rendszeresített formanyomtatványon a
gyermekétkeztetésért felelős intézmény, a Közétkeztetési Ellátó Szervezet (továbbiakban: KESZ) intézményvezetője
részére (ügyintézési idő: 3 munkanap).

3.

Az étkezést lemondani vagy igényelni az érintett napot megelőző munkanap reggel 8:30 óráig lehet az adott
intézményben.

4.

Jelen szándéknyilatkozat aláírásával a gyermek nem részesül automatikusan kedvezményben! A kedvezmény
megállapítására külön nyilatkozatot kell benyújtani.

5.

Ameddig a normatív kedvezményre, étkezési támogatásra jogosító dokumentumok nem kerülnek csatolásra, addig a
gyermek étkezési díja teljes áron kerül kiszámlázásra, mely a befizetési határidőben kiegyenlítendő.

6.

Amennyiben a normatív kedvezményre, az étkezési támogatásra való jogosultságban változás következik be, úgy az
szülő/ gondviselő köteles bejelenteni 15. napon belül, írásban. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul
igénybe vett kedvezményt köteles visszafizetni.

7.

A normatív kedvezményt igénybe vevő gyermek hiányzása esetén is, a szülő kötelessége az étkezés lemondásáról a
KESZ-t az 3. pontban meghatározott módon értesíteni.

8.

Az étkezési térítési díjról szóló számlát a KESZ elektronikus úton küldi meg. A számlakiegyenlítés bizonylatait kérjük
megőrizni.

9.

Az étkezésért fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni:
- átutalással a 12077007-01330710-00100006 számlaszámra történő utalással (megjelölve a gyermek nevét és a
számla sorszámát).

10. Amennyiben az étkezési számla nem kerül kiegyenlítésre, az étkezési megrendelés megszűntetésre kerül.
11. Az étkezési megrendelés a szülő/ gondviselő írásban történő megszüntetési kérelmének leadását követő
munkanapjáig érvényes.
12. Tudomásul veszem, hogy az étkezés típusában történő változást, illetve az étkezés végleges lemondását csak írásban
tett nyilatkozattal tudom módosítani.
13. A megrendelt étkezés térítési díját a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a kijelölt napon megfizetem,
amennyiben nem vagyok jogosult ingyenes étkezésre.

Alulírott szülő (gondviselő) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, valamint kötelezem magam, hogy étkezési térítési díjkedvezményre való jogosultságot
igazoló dokumentumot(okat) az intézménynek átadom.
Hozzájárulok, hogy e kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően kezeljék.

Kelt: Mohács, …………év………..…hó………nap
………………………………………
szülő/ gondviselő aláírása
Jelen dokumentum eredeti példányát átvettem:
Dátum: …………………………………

…………………………….
iskolai ügyintéző aláírása
…………………………………
élelmezési / gazdasági ügyintéző

