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________________________________________________________________________
Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
A Gyöngyös Városi Önkormányzatnak kötelező feladata, hogy a 2020/2021-es tanévben is
gondoskodjon a tanulók étkeztetéséről. Kérjük, hogy a szolgáltatás pontos biztosítása érdekében töltse
ki az alábbi nyomtatványt – amennyiben indokolt, abban az esetben a csatolt, kedvezmény
igénybevételére jogosító nyilatkozatot is – és juttassa el Önkormányzatunkhoz.
Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzat csak a leadott igénylőlap figyelembevételével tud a
gyermekének étkezési ellátást biztosítani.
Kedvezményes étkeztetésre jogosultságát bizonyító iratokat
- érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozatot
vagy
- tartós betegség esetében az emelt összegű családi pótlékról szóló határozatot, illetve az
érvényes szakorvosi igazolást,
vagy
- nagycsaládosok esetében az emelt összegű családi pótlékról szóló határozatot
az igényléssel együtt kérjük benyújtani.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy amíg a kedvezményes étkeztetésre jogosító dokumentumok a
kérelemhez nem kerülnek csatolásra, addig a gyermeke csak a teljes áron megfizetett étkeztetést
veheti igénybe! Évközben, ha a kedvezményre való jogosultság nem folyamatos, abban az esetben a
köztes időszakban is a teljes árat kötelesek megfizetni. Az étkeztetés megszüntetésével kapcsolatos
bejelentést minden esetben írásban, a – fejlécben található – postai vagy e-mail címre kérjük
megküldeni!
dr. Horváth Gábor
igazgató

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
Alulírott
..............………………………………………………………………………………………….........................….
(születési hely, idő:………………………………………………, anyja neve: ……………………..………………………, állandó
lakóhely:………………………………………….……………………………………………………… alatti lakos – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.), valamint
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú rendeletében (Általános
Adatvédelmi rendelet, GDPR) foglaltakra figyelemmel – hozzájárulok, hogy a Gyöngyösi Közös
Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.),
mint a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az
étkeztetés biztosítása és az étkezési jogosultság azonosítása céljából az igényfelmérő lapon személyes
és gyermekem/gondozottam adatait rögzítse, kezelje és a leadott dokumentumokról másolatot
készíthessen, továbbá a díjbeszedést végző szerződéses partnerének ezen adatokat átadhassa.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat az előbbiekben meg nem határozott személy vagy szervezet részére át nem adja.
Kelt: Gyöngyös, 20 . év ………… hónap …..nap
..........……………………………………………
szülő/törvényes képviselő aláírás

IGÉNYFELMÉRŐ LAP
Az iskola (étkezési helyszín) megnevezése: .............................................................................................

A gyermek
neve: .........................................................................................................................................................
osztálya: ....................................................................................................................................................
születési helye: ..........................................................................................................................................
születési ideje: ..........................................................................................................................................
TAJ-száma: ...............................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................

A szülő/törvényes képviselő
neve:

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

lakcíme: ....................................................................................................................................................
telefonszáma: .............................................................................................................................................
e-mail címe: ...............................................................................................................................................
1. Étkezést igénylek/nem igénylek. (Kérjük, hogy válaszát aláhúzással jelölje!)

2. Étkezési igény: (Kérjük a megfelelő sort aláhúzni!)
- általános iskolás korú gyermek, napi 1x-i étkezés (505 Ft/nap)
- általános iskolás korú gyermek, napi 3x-i étkezés (735 Ft/nap)
- gimnázium általános iskolás korú gyermek, napi 1x-i étkezés (505 Ft/nap)
- gimnázium általános iskolás korú gyermek, napi 3x-i étkezés (735 Ft/nap)
- gimnázium középiskolás korú gyermek, napi 1x-i étkezés (570 Ft/nap)
- szakközépiskolás (szakgimnáziumos) gyermek, napi 1x-i étkezés (570Ft/nap)
- kollégiumi ellátás – Heves Megyei SzC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégiuma, napi 3x-i étkezés (1 240 Ft/nap)
- kollégiumi ellátás Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégiuma, napi 3x-i étkezés (1 010 Ft/nap)
3. A gyermek egészségi állapotára tekintettel az orvosi igazolás értelmében speciális étrendet
(pl. cukorbeteg, vegetáriánus, egyéb: ………………………………………………………………………) igénylek.
(A térítési díjak a 27%-os ÁFA-t már tartalmazzák.)
Gyöngyös, 20 . ……………………..
....………………………………………………..
szülő/törvényes képviselő aláírása

