
* 2020. szeptemberre vonatkozó étkezési igényt kérjük legkésőbb 2020. augusztus 24-ig eljuttatni részünkre, amennyiben erre nem 

kerül sor, úgy az első tanítási napon az étkezést nem tudjuk biztosítani. A továbbiakban az étkezési igényeket kérjük, az étkezést 

megelőző legalább két munkanappal eljuttatni a részünkre, amennyiben erre szintén nem kerül sor, úgy az étkezést csak –az igény 

leadásához képest - 3 nappal később tudjuk biztosítani. 

IGÉNYLŐLAP ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉTKEZÉSHEZ 
 

Gyermek adatai: 
Név: …..........……………………………………….……………….. 

Osztálya a 2020/2021-es tanévben: ..……………………………….... 

Iskola: ………………………………………………………………... 

Születési hely, idő: …………………………………………………... 

Lakcím: ………………………………………………………………. 

Anyja lánykori neve: …………………………………………………. 

 

Szülő/Gondviselő adatai: 
Név: ………………………………………………………………….. 

Anyja lánykori neve: ………………………………………………… 

Születési hely, idő: …………………...……………………………… 

Lakcím: ……………………………………………………………… 

Tel.száma: …………………………………………………………… 

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

Választott étkezés típusa: 

 

 kizárólag a déli meleg főétkezés 

 a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés 

 a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés 

 

Amennyiben kedvezményes étkezésre jogosult a gyermeke, kérjük az „Igénylőlap normatív étkezési térítési 

díjkedvezményhez” nyomtatványt és az azon feltüntetett dokumentumokat csatolni!  

 

Étkezés igénylésének kezdete⃰  (igényelt első étkezési nap): 
 

……………. év ………………… hónap ………. nap 
 

Tudomásul veszem, hogy: 
 

 ameddig a kedvezményre jogosító dokumentumok a kérelemhez nem kerülnek csatolásra, addig a gyermek 

csak teljes árú étkezésre jogosult. 

 étkezés lemondást adott napon 10 óráig történő bejelentés esetén a bejelentést követő munkanaptól lehet 

érvényesíteni.   Étkezés lemondását: 

 az iskola tálalókonyháján személyesen vagy telefonon munkanapokon 8:00-15:00 óra között, 

        (Ady Úti Általános Iskola:06-29/613-674, Jászai Mari Általános Iskola: 06-29/412-312;  

        Kossuth Lajos Általános Iskola: 06-29/413-388; Nemzetőr Általános Iskola:06-29/610-374) vagy 

 hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között a 06-20/299-5523 

telefonszámon  

 vagy írásban az etkezes@kovalzrt.hu email címen teheti meg! 

 az étkezési térítési díjat minden hónapban a számlán megjelölt időpontig kell befizetni. Amennyiben a fenti 

határidőig nem történik meg a térítési díj rendezése, a következő hónaptól a gyermek étkezésből való kizárását 

vonja maga után. 
 

Ön, mint nyilatkozó szülő/gondviselő a nyilatkozat aláírásával  hozzájárul, hogy a nyilatkozaton szereplő személyes 
adatait, a kötelező önkormányzati feladatellátás címzettjének, Monor Város Önkormányzatának a megbízása alapján az étkezést 

biztosító Kövál Nonprofit Zrt., mint harmadik személy a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezései szerint tárolja, kezelje, arról 

célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, és hogy az adatokra vonatkozóan az Önkormányzat, vagy az étkezést biztosító Kövál 

Nonprofit Zrt. a jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tegyen. Az adatkezelés és nyilvántartás, valamint 

az adatok egy részének, vagy egészének a törvényben meghatározott módon  és mértékben az ott meghatározott szervek által 

történő felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint 

a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 134-142. §-ában foglalt jogszabályi 

rendelkezések felhatalmazásán alapul.  
 

Monor, 2020. …………………... 

……………………………………….. 

        Szülő / Gondviselő aláírása 


