Kertiletgazda
Szolgdl tat6 Sz;erv ezet

X:

1165 Budapest Demeter u.

3.

7:

403-2928 Fax: 402-0336

Nvilatkozat az iskolai 6tkez6sben val6 r6szv6telrdl
Alulirott hozzfjfirulokaz

6tkez6s

lebonyolitdsfval kapcsolatos iigyekhez

6s az 6tkez6st

nyilvintart6

programhoz (Multischool) sziiks6ges adatok rii gzit6s6hez.
(K6rjiik, nyomtatott betiikkel, olvashat6an toltse ki a teljes nyomtatv6nyt. Felh(vjuk figyelm6t, hogy olvashatatlanul 6s
hi6nyosan kitolt6tt papirt nem tudunk elfogadni.)

Gyermekem(neve)...
a Budapest XVI. Keriileti

...........2019.12020. tan6vt6l

Altalinos Iskola 1. ....... osztiiyinak tanul6ja, k6rem

rflsz6re az alilbbi 6tkez6st, el6re l6that6lag szeptembert6l: (K6rjuk, hiz-za

kdrek,
d/ Didtds, napi lx dtkezdst kdrek*
a/ Normdl, napi

Ix

*(A didtds 1tkezds igdnylLsdhez

Az alilbbi panasz

b/

dtkezdst

611

I

Normdl, napi 3x d.tkezdst

al6 a megfelel6t.)

kdrek,

c/ nem kdrek dtkezdst,

e/ Didtds, napi 3x dtkezdst kdrek*

dvndl nem rdgebbi szakorvosi igazolds ds Junioros adatlap kitaltdse sziiksdges.)

fenn: 6telallergia, 6rz6kenys6g,

e

gy6b.

:

Gyermekem 6tkez6s6re kedvezm 6nyt fogok igdnybe venni: (Kdrjuk, kankdzza be a megfelel6t.)
a. Onkormdnyzati hatdrozat drtelmdben gyermekem rendszeres gyermelafidelmi kedvezmdnyben
rdszestil, mely 100% tdritdsi
(

b.

Onkorm anyz ati hatdr o zat s ziiks

6

dij

ge s.

kedvezmdnyt

jelent, igy szdmdra az dtkez,ls ingtenesen biztositott.

)

Gyermekem tartLsan beteg, vagy sillyosan fogyatdkos, mely 50% tdritdsi d{j kedvezmdnyt jelent az
dtkezds drdbdl. (Tart6san beteg papir ill. SNi-s papir sziiksdges, amelyen szerepel

c.

a

kdvetkez6 feliilvizsg6lat drltuma)

Nagycsalddosok l,lvdn gyermekem 50o% tdrftdsi dij kedvezmdnyben rdszesill az dtkezds drdbdl.

(Szu16i

nyilalkozat nyomtatv6ny kitdlt6se sztiksdges, melyre az dsszes gyermeke adatdt irja 16. K6rje az iskola titk6rs6g6n.)

Az 6tkezfls dij 6t. . . (Kdiuk, hizza a16 a megfelel6t)
a/ kdszpdnzben szeretndm

teljes{teni,

bl utaldssal szeretndm teljesiteni.

(Net bankon kereszltil vagy

OTP-ben szemdlyes befizetdssel)

Sziil6, gondvisel6 neve:.
Telefonsz6ma:
Gyermek lakcime:

Email cim:... .. . .
(Ha van mdr iskolds testvdr, akkor a ndla megadott email cimet legyen szives ide beirni)

Budapest,2019
Sziil6, gondviself ald{rdsa

AKeriiletgazdaSzolgdltat6Szervezetamegadottadatokat azadztvddelmijogszab6lyokbetart6s6valkezeli

NYILATKOZAT
a Gyvt. 2118. $ (1) bekezd6s b)-d) pontia 6s a Gyvt. 2118. S (2) bekezd6se szerinti
ingyenes vagy kedvezm6nyes int6zm6nyi gyermek6tkeztet6s ig6nybev6tel6hez

Alullrott
szUlet6si hely, id6
1.

(szUlet6si n6v:

sz6m alatti lakos, mint a
1.1.

nev0 gyermek (szUlet6si hely,

id6
...........,......,
(szUlet6si hely, id6

1.2.

neve:
nevfi gyermek

1.3.

nevU gyermek (szUlet6si hely,

anyja

sz[llje I mits

neve:

torv6n yes k6pvisel6je (a

id6
.........,.........),*

anyja
megfelell alSh0zand6) a gyermekek v6delm6r6l 6s a

gy6mUgyi igazgat6s16l

sz6l6 1997. 6viXXXI. t6rv6ny 21l8. S (1) bekezd6s b)-d) pontja 6s (2) bekezd6se szerinti
ingyenes vagy
kedvezm6nyes gyermek6tkeztet6s ig6nybev6tel6t az al6bbijogclm alapj6n k6rem, mivel a
gyermek(ek):n*
a) rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesUl .......... 6v
h6nap
napjdt6l,
b) tart6san beteg vagy fogyat6kos,
c) csal6dj6ban h6rom vagy tdbb gyermeket nevelnek,***
d) nevel6sbe v6tel6t rendelte el a gydmhat6s6g, vagy
e) ut5gondoz6i ell6t6sban r6szesUl.
2. Az 6tkezlet6s biztos it6sAt
kizdr6lag a d6li meleg f66tkez6s, vagy
s e d6limcleg f66tk
a d6li meleg f56tkez6s mellett k6t kis6tkez6s, vagy

.............

!

I

vonatkoz6s6ban k6rem.
3. K6rem di6t6s 6trend biztositds6t: igen / nem (a v6lasztott tehet6s6g al6h0zand6!) a
kovetkezS eg6szs6gi 6llapotra tekintettel:
4. BUntet6jogifelel6ss6gem tudatdban kijelentem, hogy a k6zdlt adatok a val6s6gnak
megfelelnek, egy0ttal
hozzfliArulok a k6relemben szerepl6 adatoknak a gyermek6tkeztet6s normativ
kedvezm6ny6nek ig6nybev6tel6hez t6rt6n5 felhaszn6l6s6hoz.
Ddtum:

az ell6t6st ig6nyl6
(sz016, mes t6rv6nyes k6pvisel6, nevel6sbe veft gyermek eset6n az ell6tist nyrijt6 nevel6sz0l6, int6zm6nwezet6, ut6gondoz6i ell6tott fiatal feln6tt
eset6n az ell6t5st ig6nyl6) alSir6sa
* A pont
csak akkor tciltend6, ha az ugyanazon int6zm6nybe j6r6 tdbb gyermeke ut5n ugyanazon jogclmen ig6nyli a sziil6/mes tdrv6nyes
kepvise16 a normatlv kedvezm6nyt. Ha kUl6nbdzik a jogcim, gyermekenk6nt ktilcin nyilatkozatot kell kitolteni. A gyermekek szem6nak megfelel6en
a sorok 6rtelemszerUen b6vlthet6ek.
* A megfelel6 pont jel6lend6l
** A gyermekek szdmanak meghatiroz6sSn6l figyelembe veend6 gyermekek kore: Az egy lakAsban egyutt lak6, ott bejelentett lak6hellyel vagy
tart5zkod5si hellyel rendelkez6 18 6ven aluli gyermek; a25 6vesn6l fiatalabb, koznevel6si int6zm6nyben nappali rendszerfi iskolai oktat6sban
r6sd vev6, a nappali oktat6s munkarendje szerint szervezett feln6ttoktat5sban r6szt vev6 vagy fels6oktatSsi int6zm6nyben nappali k6pz6sben
tanu16 gyermek 6s 6letkort6l fiiggetlenill a tart6san beteg vagy srllyos fogyat6kos gyermek, kiv6ve a nevel6szii16n6l ideiglenes hat6llyal
elhelyezett gyermek, valamint a nevel6szul6n6l elhelyezett nevel6sbe vett gyermek 6s ut6gondoz6i elletasban r6szesU16 fiatal feln6tt.'

ME 7.5.-1. MINOSEGIRANYITASI EIJARAS

12.

MELLEKLET

ADATLAP
DrfTAs

nrxrzrsr rcnNvlo cyERMEKExn6l

Csak friss (1 6vn6l nem r6gebbi) szakorvosi igazolist 6ll m6dunkban elfogadni!

Sziil6

-

tiilti ki:
Szi.iletds ideje:

Gyermek neve:

lntlzmeny megnevezdse (6voda, isko

la)

:

Diagn6zis, ig6nyelt didta megnevezdse:
Ie6nyelt dtkezdsek szdmalnap:

Sziil6 neve ds el6rhet6s6ge (e-mail cim, telefonszilm):

Sziil6 al6fr6sa:

Adatlap bekiild6s6nek id6pontja:

Junior dietetikusa tiilti ki
D ietetikus v6 I em6nye/j av aslata:

Ell6t6 iizem:

DStum (elso szolgdltat6si nap):

Dietetikailag biztosithat6/ nem biztosithat6
Di6ta betfik6dja:

Di6ta fajt6ja:
Szakorvos

i igazolils fajtija

Szakorvosi igazolis d6tuma

:

Szakorvos i igazolis

fajt|ja:

Szakorvosi igazol6s d6tuma:

Szakorvos i i gazol6s

fajt|ja:

Szakorvosi igazolils d6tuma:
D6tum:
Al6ir6s:
Al6frSs:
Al6ir6s:

Dietetikus alSirdsa:
Szol e6ltat6smenedzsment 6tvette
Szo I gSltat6smenedzsment 6tvette
Szo le6ltat6smenedzsment 6tvette

D6tum:
M6dositds d6tuma:
M6dosit6s d6tuma:

Szolefltat6smenedzsment

tiilti ki

Szerzod6sileg b iztositand6/ nem bizto s itand6
Fogyaszt6 azonosft6 k6dja:

Be6llit6 al|irbsa

D6tum:

Di6t{s szolgdltatr{s megsziintetds6nek id6pontja

:

Dietetikus alflirilsa:

D6tum:

Al6irds:

D6tum:

Di6tas szolg6ltatas megsziintet6s6nek oka:
Szolgdltat6smenedzsme nt osztilly 6tvette

tliittts itke zi st i ginyl ii adalaplfrissiteu_20

1 7.

:

orolve/
kivezetve
I

