
 

NYILATKOZAT 

a GYVT. 21/B.§ (1) bekezdés b)-d) pontja és a GYVT. 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

 

(Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni)  

  

Gyermek neve: …………………………………………………………………..………………………  

Intézménye: ……………………………………………………………………………………………...  

Osztálya: ………………………………………………………………………………………………… 

Oktatási azonosító………………………………………...……………………………………………… 

Tanév: 2021/2022 

Lakcíme: …………………...……………………………………………………………………………..  

  

A szülő (gondviselő) neve: …………………………………..…………………………………………...  

Lakcíme: …………………………………………………………..…………………...…………………  

  

Kérjük aláhúzni azt az egy jogcímet, amely alapján kedvezményre jogosult:  

  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,  

  

- tartós beteg vagy fogyatékos gyermek, (sajátos nevelési igényű) 

  

- három- vagy többgyermekes család  

 

- nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

 

Alulírott szülő (gondviselő) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek, valamint kötelezem magam, hogy az étkezési térítési 

díjkedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumot/okat az Igénylőlap leadásával egyidejűleg 

bemutatom, másolatban átadom. Az igénybe vett kedvezményt érintő bárminemű változást köteles 

vagyok 15 napon belül bejelenteni a GESZ-ben (1181 Bp. Városház u. 16.). 

 

Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kivételével, a kedvezmény 

leghamarabb a hiánytalan igénylőlap és a szükséges igazolások benyújtását követő naptári naptól 

a tanév ideje alatt érvényesíthető. 

 

Az igénylőlap és az igazolások kizárólag a GESZ alkalmazottjainál adhatók le, befizetési napokon 

az intézményben az élelmezési ügyintézőnél, illetve a GESZ élelmezési csoportjában. 

 

Tudomásul veszem, hogy gyermekem hiányzása esetén a megrendelt étkezést köteles vagyok 

lemondani.  

 

Kijelentem, hogy a fenti céllal összefüggő személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelési 

tájékoztatót az adatkezelő a rendelkezésemre bocsátotta, amelyben többek között tájékoztatást kaptam 

arról, hogy a személyes adatok szolgáltatása a gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges 

szerződés kötésének előfeltétele, amelyek elmaradása esetén a szolgáltatás nyújtására nincs lehetőség. 

  

Budapest, 2021..……………………  

  

           ……………………………….  

                   szülő (gondviselő) aláírása  



 

NAGYCSALÁDOS NYILATKOZAT  

  

Alulírott …………………………………………………………………………………………….(név)  

 

………………….………………………………………………………………………………..(lakcím)  

nyilatkozom, hogy velem közös háztartásban  

• 18 éven aluli: ……………….. fő,  

• 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló ……………… fő,  

• tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek: ………………… fő  

gyermek él.  

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban tett adatokban bekövetkező változásokat 15 napon 

belül köteles vagyok az intézményvezető vagy az általa kijelölt személy felé írásban jelezni.  

  

Ezen nyilatkozatot a ………………………………………………………...nevű ……………osztályos 

gyermekem étkezési térítési díjkedvezményének igénybevételéhez teszem.  

Kijelentem, hogy a fenti céllal összefüggő személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelési 

tájékoztatót az adatkezelő a rendelkezésemre bocsátotta, amelyben többek között tájékoztatást kaptam 

arról, hogy a személyes adatok szolgáltatása a gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges 

szerződés kötésének előfeltétele, amelyek elmaradása esetén a szolgáltatás nyújtására nincs lehetőség. 

  

Budapest, 2021. …………………………….  

  

  

…………………………………………….  

       aláírás  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


