
*A csillaggal jelöltek közül a megfelelőt szíveskedjen megjelölni! 

** daket.hu 

Kérelem étkezéshez a 2020/21. tanévre  

 

………………………………………………………………………………. nevű …………………………… osztályos gyermekem részére 

étkezést szeretnék rendelni 2020. …………………………….. hónap ……………… naptól,  

a(z) ……………………………………………………………………………………………………….. intézményben a következők szerint:  

csak ebéd* 

 

tízórai+ebéd+uzsonna*      

Kedvezmények tekintetében kijelentem, hogy:     

 nem vagyok kedvezményre jogosult* 

 normatív kedvezményre vagyok jogosult*  - (további dokumentum(ok) kitöltése szükséges) 

 

Gyermek oktatási azonosítója:  

Kérelmező neve: ……………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

telefonszáma: ……………………………………………………       

email címe:……………………………………………………….. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az étkezési díjat aktuális hónap 15-ig nem fizetem meg, és ez által 

díjhátralékom keletkezik, gyermekem a kiegyenlítés napjáig az intézményben nem részesül étkeztetésben.  

Amennyiben gyermekem – betegség, családi vagy egyéb okok miatt – az iskolában nem jelenik meg, úgy ezt 

köteles vagyok a hiányzás első napján délelőtt 10 óráig jelezni az iskola felé.  

 

Az étkezéseket adott napon délelőtt 10 óráig a következő munkanapra lehetséges lemondani vagy 

megrendelni. A délelőtt 10 óra után beérkezett lemondások vagy megrendelések két munkanappal későbbi 

időpontra könyvelhetők. 

Tudomásul veszem, hogy az étkezésben bekövetkezett változást (módosítás, megszüntetés és újraigénylés) 

írásban jelzem az intézmény felé. 

Kérjük, amennyiben a megadott adatokban változás történik, azt az iskola titkárságán jelezze, az iskolai és/vagy a 

Dabasi Intézményfenntartó Központ** honlapjain megadottak szerint! 

 

 

Dabas, 2020. …………………… hó …… 

        …………………………………………… 

           szülő/gondviselő aláírása 

 



KITÖLTÉSI SEGÉDLET A - KÉRELEM ÉTKEZÉSHEZ – NYOMTATVÁNYHOZ 

 

Kérjük, hogy: 

 kérelmét önállóan vagy meghatalmazott segítségével juttassa el hozzánk! Gyermek NEM 

intézkedhet ezügyben. 

 kedvezményeinek érvényesítéséhez szerezze be az összes szükséges igazoló okmányt/okiratot, 

mert azok hiányában csak teljes árú étkezést tud gyermekének igényelni! Ezen okiratok eredeti 

példányát hozza magával, melyeket a beiratkozás helyszínén lemásolunk. Ezen iratok 

mindegyike a tanévkezdéshez képest legalább +30 nap érvényességgel kell rendelkezzen! 

 gyermekének teljes nevét adja meg, a gyermek személyes okmányainak megfelelően! 

 tüntesse fel a gyermek a címben jelzett tanévben aktuális osztályának pontos megjelölését! 

(Például: 4. a) 

 töltse ki a gyermek intézményének megnevezését is! 

 mindenképp jelölje be, melyik étkezéseket szeretné igényelni! 

 mindenképp jelölje be a kedvezményre való jogosultságát! 

 töltse ki az oktatási azonosító mezőit, melyhez a gyermek diákigazolványán megtalálja a 11 

jegyű azonosítót! 

 kérelmezőként a szülő/gondviselő nevét adja meg! 

 címként azt a helyet adja meg, ahol a gyermek életvitelszerűen tartózkodik, annak érdekében, 

hogy amennyiben esetlegesen újabb vészhelyzetben házhozszállítást igényelne, úgy a megfelelő 

címre lehessen kézbesíteni az igényelt ételt! 

 adja meg emailcímét, hogy az étkezésekkel, ügyintézéssel kapcsolatos értesítéseket könnyebben, 

gyorsabban tudjuk kézbesíteni! Az emailcím megadása nem kötelező. 

 amennyiben az étkeztetéssel kapcsolatos, a kérelmező adataitól eltérő számlázási adatokat 

szeretne megadni, azt a beiratkozáskor az ügyintézőnek jelezze! 

 amennyiben az étkezést meghatalmazott útján szeretné igényelni, töltse ki a MEGHATALMAZÁS 

nevű nyomtatvány, vagy annak megfelelő tartalmú kézzel írt dokumentumot használjon! 

 

Köszönjük türelmét! 


