
SZÁNDÉKNYILATKOZAT és IGÉNYLŐLAP 

Intézményi közétkeztetés megrendeléséhez a 2020/2021-es tanévre 

 

Az oktatási intézmény megnevezése: 

VSZC Öveges József Technikum és Kollégium 

A gyermek/ tanuló neve:………………………………………………………………………. 

Oktatási azonosítója:………………………………………. 

Adóazonosító száma:………………………………………. 

Szül.hely és idő:………………………………………………………………………….. 

Osztálya:………………………… 

Állandó lakcíme:…………………………………………………………………………. 

Szülő/gondviselő neve:…………………………………………………………………………. 

  elérhetősége  telefonszám:……………………………………………... 

     e-mail címe:……………………………………………… 

Igényelt étkezés (aláhúzással jelölendő): 

csak ebéd   / háromszori étkezés 

Fizetendő 100%-os térítési díj (ÁFA-val növelt): csak ebéd  400 Ft/ fő/nap 

       háromszori étkezés: 830 Ft/fő/nap 

Kedvezményes intézményi gyermekétkezést kíván igénybe venni2: Igen  Nem 

„Igen” válasz esetén a 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet 8.sz., 9.sz. mellékletének 

nyilatkozatai alapján a megfelelő nyilatkozat külön csatolandó. 

Diétás étkezést igényel (szakorvosi igazolással alátámasztott): Igen  Nem 

 

A megrendelt étkezés térítési díját havi rendszerességgel készpénzben   /   átutalással 

fizetem meg. 

A jelen szándéknyilatkozat aláírásával a közétkeztetési szolgáltatást a 2020/2021-es tanévre a 

jelen nyilatkozatban megnevezett gyermek vonatkozásában megrendeljük. Tudomásul vesszük, 

hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget keletkeztet, a gyermek hiányzása, vagy a 

köznevelési intézményben jogviszonya megszűnése esetén étkezés lemondási kötelezettségünk 

van. (Lemondást csak szülőtől fogadunk el!!!) Kérem, hogy átutalási fizetési mód esetén a 

számlát havi rendszerességgel, előre küldjék meg a fent megadott e-mail címemre elektronikus 

úton mindaddig, amíg írásos lemondás nem történik részemről. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tárgyhavi közétkeztetési szolgáltatás igénybevételének 

feltétele a jelen nyilatkozat aláírása és a tárgyhavi étkezési térítési díj előre megfizetése. 

Az ellátás igénybevétele a térítési díj tárgy hónap 11. napjáig történő befizetésével, vagy 



ingyenes étkezésre jogosultak esetében az erről szóló döntés és jelen szándéknyilatkozat 

átadása alapján biztosítható. 

 

Alulírottak a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy hozzájárulunk ahhoz, 

hogy a közétkeztetési szolgáltatás teljesítése céljából jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokat 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata, mint szolgáltatást nyújtó jogszabályi kötelezettsége 

teljesítésének mértékéig és kapcsolattartási célból is kezelje. 

 

Kelt:………………………….., 2020………………………………… 

 

………………………………..    …………………………… 

Szülő14       Szülő24 

aláírás        aláírás 

       ………………………………. 

Gyermek5 

aláírás 

     
1 A nyilatkozatot gyermekenként kell kitölteni 

2 A jelen szándéknyilatkozat aláírásával a gyermek automatikusan nem részesül kedvezménybe! A kedvezmény 

megállapítására külön nyilatkozatot (megfelelő számú melléklet) kell benyújtani. 

3 Megfelelő rész aláhúzandó és az orvosi igazolás másolata „Igen” válasz esetén csatolandó! 

4 Ha mindkét szülő adatát megadják, akkor mindkét szülőnek alá kell írni a nyilatkozatot! 

5 16 éven felüli gyermek esetében a gyermeknek is alá kell írni a nyilatkozatot! 


