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NYILATKOZAT
ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉR ÉS FIGYELEMBE VEHET KEDVEZMÉNYR

Tanuló neve: ____________________________________________________________________________

Tanuló osztálya: ____________________________________________________________________________

Szül /gondvisel neve: ____________________________________________________________________________

Lakcím: ___ ___ ___ ___, ____________________________________________________________________________

Alulírott szül /gondvisel nyilatkozom, hogy gyermekem az iskola által szervezett étkeztetést:

igénybe veszi uzsonna nélkül igénybe veszi uzsonnával nem veszi igénybe
(csak általános iskolások)

Az iskola által szervezett étkeztetést igénybevev jogosultak állami normatív kedvezményre, ha
az alábbi feltételek valamelyike fennáll (kérjük, hogy érintettség esetén jelöljék be megfelel t):

Az iskolában tanuló gyermek

1. tartósan beteg vagy fogyatékos (50%-os kedvezmény)
Csatolandó hatósági bizonyítvány másolata magasabb összeg családi
pótlékról vagy szakorvos által kiállított hivatalos igazolás fénymásolata!

2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
(ált. iskola 1-8. évfolyamán 100%-os, középiskolában 50%-os kedvezmény)
Csatolandó kedvezményr szóló határozat fénymásolata!

3. három vagy többgyermekes családban él (50%-os kedvezmény)
fenti lakcímen közös háztartásban él gyermekek száma: ______

Ezen belül:
- 18 éven aluli: ______
- 18 és 25 év közötti nappali rendszer iskolai közoktatásban,

ill. fels oktatás nappali tagozatán tanuló: ______
- életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos: ______
Csatolandó családi pótlék összegér kiállított hivatalos igazolás!

Az Iskola étkezési szabályzatának kivonatát (ld. túloldalon) megismertem. Büntet jogi felel sségem
tudatában kijelentem, hogy nyilatkozatban közölt adatok valóságnak megfelelnek.

Szolnok, _______________________________
dátum _________________________________________

aláírás
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KIVONAT AZ ISKOLA ÉTKEZTETÉSI SZABÁLYZATÁBÓL: 
 
Az étkezés térítési díja  
Az étkezés intézményi térítési díjának alapja a Szolnok MJV Önkormányzata által egy ellátottra jutó nyersanyagköltség adott évre 
megállapított összege.  
A személyi térítési díjat az intézmény igazgatója a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések 
számának, valamint a normatív és egyedi kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.  
 
Az étkezési és a figyelembe vehet  kedvezmények igénylése 
Minden tanuló a kitöltött és visszajuttatott Nyilatkozat alapján jogosult az étkezés igénybevételére. 
Az étkezés és az igényelhet  kedvezmény igénybevételéhez szükséges Nyilatkozat elérhet  év közben az Iskola gazdasági irodájában, vagy 
az intézmény honlapjáról letölthet  (melléklet). Az osztályf nökök a megel  tanév május 15-ig a tanulóiknak kiosztják a következ  
tanévre vonatkozó nyilatkozatokat és az önkormányzati támogatásra vonatkozó igényl lapokat. Az iskolába el ször beiratkozni szándékozó 
tanulók szülei a nyilatkozatot postai úton kapják meg. A tanuló szül je a nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a következ  tanév végéig az 
étkezést igénybe veszi-e, valamint ehhez milyen kedvezményre jogosult.  
A nyilatkozatokat a szül k május 30-ig, legkés bb a beiratkozásig juttathatják vissza. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló 
dokumentumokat szeptember 15-ig kell a gazdasági irodában leadni. A tanítási év ideje alatt minden változást írásban, az étkezési 
nyilatkozat újbóli kitöltésével kell bejelenteni. A változás a következ  hónap 1-t l érvényes. 
Az Önkormányzati támogatásra vonatkozó igényl lapokat a szül k június 15-ig juttathatják vissza. Az iskolába el ször beiratkozni 
szándékozó tanulók szülei az igényl lapokat szeptember 15-ig juttathatják vissza. Az igénylések az igazgató, a gyermekvédelmi felel s és az 
osztályf nök aláírása után kerülnek továbbításra az Önkormányzat felé. A megítélt támogatásokról az Önkormányzat Határozatban értesíti 
az Iskolát. 
 
Az intézményi térítési díj 50%-át kitev  normatív kedvezményre jogosult tanulók:  
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  középiskolai tanulók;  
 - három- vagy többgyermekes családban él k;  
 - tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók. 
Az intézményi térítési díj 100%-át kitev  normatív kedvezményre jogosult tanulók:  
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  általános iskolai tanulók  
 
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehet  igénybe.  
A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban él ként kell figyelembe venni  

a) a tizennyolc éven aluli,  
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszer  oktatásban részt vev , illetve fels oktatásban nappali 

tagozaton tanuló, valamint  
c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.  

 
Térítési díj befizetése  
Az étkezési térítési díjak kiegyenlítése készpénzben, számla ellenében történik. A havi tanulói térítési díjat az el  hónapban, az el re 
meghirdetett (faliújságon, honlapon és ellen rz - ill. tájékoztató füzetben) napokon lehet befizetni 7:00 és 17:00 óra között az iskola 
gazdasági irodájában. 
 
Lemondás, díjhátralék  
Az étkezés lemondására csak hiányzás esetén van lehet ség! Hiányzó tanulók étkezését – a hiányzás id tartamának megjelölésével – 
10:00 óráig lehet lemondani a gazdasági irodában személyesen vagy telefonon keresztül (06 20 553 4110). Az általános iskola alsó 
tagozatának hiányzásait a szül k az osztálytanítók felé jelzik, akik ezt továbbítják 10:00 óráig a gazdasági iroda felé. A térítési díj jóváírása a 
következ  hónaptól lehetséges. A 10:00 óra utáni bejelentés esetén a jóváírás a következ  napi étkezésre már nem, csak a két nap múlva 
sorra kerül  étkezési napokra vonatkozik.  
A hétf i étkezés lemondására el  hét pénteken 10:00 óráig van lehet ség.  
A hiányzás bejelentett id tartamának változásáról a visszaérkezés el tti nap 10:00 óráig kell tájékoztatni a gazdasági irodát.  
A befizetést követ en a nem fizet k névsorát az osztályf nököknek írásban átadja a térítési díjat beszed  gazdasági munkatárs.  
A fizetésképtelen tanulók esetében felajánljuk azt a lehet séget, hogy a „Tiszaparti Diákokért” Alapítványhoz forduljanak esetenként 
támogatási kérelemmel. 
 
Étkezési id   
Általános iskola alsó tagozat: 11:30 – 14:00 osztálytanító kíséretében csoportosan 
Általános iskola fels  tagozat: 11:10 – 14:00 tanár/ped.asszisztens kíséretében csoportosan 
Középiskola: 11:30 – 14:00 az egyéni étkezési kártyán megadott id pontokban 
 
Étel kiadása  
Alsó tagozat: Az osztálytanító az osztályíven szerepl  jogosult tanulókat lekíséri és felügyeli az étteremben. 
Fels  tagozat és középiskola: Az intézményi étkezés igénybevételéhez tanulói étkez  kártyával történ  regisztráció szükséges. A tanuló 
ezzel az étkezési kártyával igazolja jogosultságát az ebéd igénybevételére, amit az ebédl ben az ügyeletes pedagógusnak átad.   
A tanulók ebédet csak a bemutatott étkezési kártya ellenében kaphatnak. 
Az étkezési kártya elvesztését köteles a tanuló bejelenteni.


