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IGÉNYLŐLAP NORMATÍV ALAPÚ 50%-OS ÉTKEZÉSTĚRÍTÉSI
DÍJ KEDVEZMÉNY A 2017/2018-as TANÉVBEN

328/2011.(X11.29.) Korm. rendelet 8. melléklete alapján
Az oktatási intézmény
Neve: Budapesti Kolping Katolikus Altalános Iskola. Gimnázium és Sportgimnázium
Címe: 1 134 Budapest, Huba utca 6.
A tanuló azonosítószáma (OM azonosító):.............
A tanuló neve:

Osztály:
A szülő (gondviselő), mint térítési díj fizetésére kötelezett neve:
………………………………………………………………. születési név:………………………………………………………
Lakóhelye, v. tartózkodási

Értesítési címe:... . .

.

Telefonszáma•
. .Email:....
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény' 21/B. (l)
bekezdés b)-d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes
gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek:
rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesül........ev..... . . ..hó...... nap tartósan
beteg, vagy fogyatékos
családjában három, vagy több gyermeket nevelnek. (a megfelelő aláhúzandó)
A kérelemhez csatolni kell:
az igényló nyilatkozatát arról, hány gyermeket nevel a háztartásában, valamint hivatalos
családipótlék igazolást
tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetében a magasabb összegű családi pótlék
megállapításáról szóló határozat másolatát, vagy tartós betegségéről szóló szakorvosi
igazolást, fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét, vagy
ezek másolatát,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló hatósági határozatot, vagy
annak másolatát.

Az igényléshez figyelembe vett gyermekek adatai
(három, vagy több gyermek esetében a három legfiatalabb gyermekfelsorolása elegendő)
Neve, születési idő (év, hó, nap)
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Étkezési díj megfizetését 2016. szeptember 1. napjától átutalással is lehet teljesíteni.
Az étkezési díj számláit hónap első munkanapján állítja ki az intézmény és a szülő által megadott
email címre továbbítja. Átutalás esetén kérjük az utalás közlemény rovatában tüntesse fel a számla
sorszámát, gyermek nevét, osztályát.
Évközben amennyiben szeretne az étkezési díj megfizetésének módján módosítani, kérjük hónap
utolsó munkanapjáig jelezze az iskola gazdaságis kollégái felé. Étkezési díj megfizetésének módja:
Átutalással fizetem
Készpénzben fizetem
(OTP Bank: 11703006-20074951)
(a megfelelő aláhúzandó)

Nyilatkozom, bog> amennyiben a kedvezményre jogosultságomban változás történik 15 napon
belül az intézmény felé jelzem.

Budapest, 2017. .
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