
IGÉNYBEJELENTŐ AZ ÉTKEZÉS TÍPUSÁRÓL ÉS A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS MÓDJÁRÓL 

(iskolai intézményeknél) 

Alulírott………………………………………………………………….. (szülő/gondviselő) kijelentem, hogy gyermekem, 

(név): ......................................................................................................................., osztály: ………………… 

lakcím:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

az alábbi lehetőséget választom (a megfelelő aláhúzandó): 

• igénylek étkezést  • nem igénylek étkezést 

az alábbi étkezési típust kívánom megrendelni (a megfelelő aláhúzandó): 

• egyszeri (ebéd)    356 Ft 

• kétszeri (reggeli, ebéd)   446 Ft 

• kétszeri (ebéd, uzsonna)  446 Ft 

• háromszori (reggeli, ebéd, uzsonna) 536 Ft 

 
Tájékoztatom, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2018. (V.02.) rendelettel 

módosította 2018. szeptember 1-jei hatállyal a 7/2015. (II.27.) számú rendelet 13/a. számú mellékletét, a 

gyermekintézményekben nyújtott étkeztetés intézményi térítési díját.  

 

az alábbi fizetési módot választom (a megfelelő aláhúzandó): 

• készpénz, átutalási megbízás (csekkes befizetés) 

• Web-Multischool3 étkezés-megrendelő programon keresztül (bankkártyás befizetés) 
 

Túlfizetés esetén kizárólag bankszámlán történik jóváírás (kérjük minden esetben kitölteni!) 
Kérem, a..………………………………………………………………………………………………………………………………… számú 

bankszámlaszámra átutalni a többletbefizetést. 

 

A személyi térítési díj megállapításakor az 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1)-(2) bekezdés alábbi rendelkezését 

vettem figyelembe. 

I. 100 % -os normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

…………………év……………………………….hónap………………….. napjától (határozat másolat szükséges) 

b) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (határozat) 

II. 50 %-os normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján: 

c) tartósan beteg vagy fogyatékos (orvosi igazolás, határozat másolat szükséges) 

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek (családi pótlékról határozat, jogviszony 

igazolás szükséges) 

Tájékoztatom, hogy ha Ön az Önkormányzat a 7/2018. (V.02.) rendeletében a 68§ feltételeinek megfelel, akkor kérelmére az 

önkormányzati rendeletben foglalt dokumentumok benyújtása esetén, további személyi térítési kedvezményben részesülhet. 

Erre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal ügyfélszolgálata nyújt. Ha ön a személyi térítési díjat vitatja, a jelen értesítés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalánál benyújtott, a Polgármesterhez címzett kérelemmel fordulhat. 

A kedvezményt kizárólag az arra jogosító dokumentum alapján áll módunkban 

megállapítani, melyet a nyomtatvány mellé csatolni kell! A jogosító okirat hiányában a 

kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni és lejártával önhatalmúlag 

meghosszabbítani! 

 

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT A TELJES 2019/2020-AS TANÉVRE ÉRVÉNYES. 

A választott étkezési típus és a fizetés módosítása csak a tárgyhónapot megelőzően módosítható a 

nyilatkozat újbóli kitöltésével és leadásával az intézménybe. 
 

Budapest, 20………………………………         

        …………………………………………………… 

                                  szülő/gondviselő aláírása 


