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NYILATKOZAT GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 2022/2023-as tanévre 

Tisztelt Szülő! 

Az alábbi nyilatkozatot kérjük, hogy kitöltés és aláírás után e-mailben az etkezes@budavargmsz.hu címen,  

eredeti példányban pedig a GAMESZ  Bp., 1011. Iskola utca 16 . ügyfélszolgálatán szíveskedjen leadni vagy oda 

postai úton eljuttatni!  

Leadási határidő: 2022. május 31. 

Elsős gyermekek esetén a kitöltött, aláírt nyilatkozatot a beiratkozáskor az iskola titkárságán szíveskedjen leadni!  

A nyilatkozatokat   kék tollal kérjük aláírni!  

Gyermek intézménye ( ahol tanul!): Batthyány Lajos Általános Iskola 

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

Csoportja/osztálya (2022/2023-as tanévben!): ………………………………………………………………….. 

Gyermek lakcíme: ………………………………………………………………………………………………. 

Gyermekem részére a 2022. év szeptember hónap 01. napjától az intézményi étkezést: ( jelölje X-el a megfelelőt!) 

IGÉNYLEM         NEM IGÉNYLEM     

Diétás étrend biztosítását kérem:      IGEN            NEM     

Az alábbi részt csak „Igénylem” válasz esetén szíveskedjen kitölteni! 

Szülő/Gondviselő adatai: 

Szülő/Gondviselő neve: ……………..………………………………………………………………………………... 

Szülő/Gondviselő számlázási neve: ……………..……………………………………………………………………. 

Pontos számlázási címe: 

………………(ir.szám)…………………………………….(helység)………………………...…………………….. 

(utca, út, tér, egyéb) ………………..…..(házszám)……..………....……(emelet)………….…………...(ajtószám) 

Telefonszám: ………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail cím: ………………………………...………………………………………………………………………….. 

Választott étkezés típusa: ( év közben, írásban, és  csak az aktuális átutalási értesítő kézhezvétele ELŐTT 

változtatható) 

o 3x-i étkezés 1-8 évfolyam (bruttó 635 Ft/nap) 

o T+E 1-8 évfolyam (bruttó 559 Ft/nap)  

o E+U 1-8 évfolyam (bruttó 559 Ft/nap)  

o ebéd 1-8 évfolyam (bruttó 483 Ft/nap) 

Választott fizetési mód: 

o átutalás/netbank (e-mail cím megadása szükséges, amire a fizetési értesítő kiküldésre kerül) 

o térítésmentes (érvényes határozat alapján) 

o csoportos beszedés (bankszámlaszám szükséges) 
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FIZETÉSRE KÖTELEZETT ( igénylő) NYILATKOZATA 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………(Szülő/Gondviselő neve)                                  

…………………….,, ( születési helye)      ……………………...( születési ideje)   

 ………………………….(anyja neve), mint fizetésre kötelezett Szülő/Gondviselő, aláírásommal tudomásul veszem 
az alábbiakat: 

- gyermekem részére az általam választott étkezést biztosítja az intézmény mindaddig, amíg azt írásos 

lemondásban/módosításban nem jelzem az intézményi étkezésért felelős ügyintéző felé .( GAMESZ) 

 (teljes térítéses, 50% kedvezményes vagy térítésmentes gyermek esetén egyaránt). 

 

- az étkezés díját minden hónapban előre kell befizetnem, az átutalási értesítőben közölt pontos összeg 

átutalásával.  

 

- Amennyiben az étkezési díj fizetési kötelezettségemnek határidőre nem teszek eleget, úgy tudomásul veszem, 

hogy gyermekem étkeztetését a nem befizetett időszakra nem vehetem igénybe. 

 

- Az e-mailben kapott étkezési térítési díj számlát kifogás esetén fizetési határidőn belül minden esetben 

indoklással visszaküldöm az intézményi étkezésért felelős ügyintézőnek .( GAMESZ) 

 (étkeztetés lemondása, kedvezményes étkeztetésre való jogosultság, stb.)  

 

- a fentiekben megadott adatokban jogosultsági feltételekben bekövetkezett változásokról a kedvezményes 

étkeztetésre vonatkozó igazolás, határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül értesítenem kell az  

intézményi étkezésért felelős ügyintézőt. .( GAMESZ) 

 

- Gyermekem hiányzása esetén az étkezés lemondására megelőző napon 9.00-óráig van lehetőségem az 

intézményi étkezésért felelős ügyintézőnek. 

 

Az étkezési térítési díjat az alábbi módon fogom kifizetni: ( kérem húzza alá a megfelelőt!) 

 

• Átutalással a Budavári GAMESZ számlaszámára (átutalási értesítőn szerepel!) 

• Csoportos beszedési megbízással (bankszámlaszáma megadásával) 
• Webes rendeléssel és fizetési móddal (nyár folyamán aktiválásra kerül!) 

 

A jelen nyilatkozat kitöltése során megadott személyes adatok kizárólag az iskolai étkeztetés lebonyolításához 
szükségesek, azok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Amennyiben az adatkezelés célja – 
étkeztetés – megszűnik, az adatok megsemmisítésre kerülnek. 

Kelt, 2022. év……………. hónap……….. napján 

 

 kitöltő neve nyomtatott betűkkel: ………………………………..………..……. 

 kitöltő aláírása: …………………………………………….………………......... 


