
  

 

 
 

Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft.    Tanuló étkezési azonosítója: ________  
8086 Felcsút Fő utca 75. 

Tel: +36 30 862 2216  Email: iskolaietkezes@felcsut.hu  Kérjük, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL kitölteni! 
 

 

Nyilatkozat nagycsaládos támogatáshoz az iskolai étkezés igénybevételéhez 

2022/2023-as tanév 
 
 

TANULÓ ADATAI: 

Név: ____________________________________________ 

Születési hely: ____________________________________ 

Lakcím: __ __ __ __. _________________________________ 

 

Anyja lánykori neve: _______________________________ 

Születési idő: __ __ __ __. __ __. __ __. 

____________________________________________________ 

továbbiakban: „gyermek/gondviselt” 

GONDVISELŐ ADATAI: 

Név: _____________________________________________ 

Bankszámlaszám: __________________________________ 

Lakcím: __ __ __ __. _________________________________ 

Telefonszám: 06-_____/_____________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

E-mail: ________________________@_________________ 

továbbiakban: „gondviselő” 

 

Amennyiben a kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét a „Családjában három vagy több gyermeket nevelnek” 

jogcímen igényli, kérem, hogy szíveskedjen a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. fejezet 18. § (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot az alábbiak szerint megtenni:  

Nyilatkozat a „családjában három vagy több gyermeket nevelnek” jogcímhez 
 

 

NYILATKOZAT 

 

Fent nevezett gondviselő nyilatkozom, hogy a velem közös háztartásban élő gyermekek száma**:  _______fő  
 

ebből:  

• 18 éven aluli:  _______fő  

• 18-25 év közötti, köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő a 

nappali oktatás munkarendje szerinti szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy 

felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló:  _______ fő  

• életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket kivéve a 

nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél 

elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet:  _______ fő  

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy a közétkeztetéshez kapcsolódó 

személyes adatkezelésről szóló Adatkezelési Tájékoztató tartalmát és a www.felcsut.hu oldalon történő elérhetőségét megismertem. 

Az adatokban bekövetkezett változás esetén bejelentési kötelezettségemnek 15 napon belül eleget teszek. 

 
 

Felcsút, ________év _________________hónap ______nap  …………………………………….. 

szülő/gondviselő aláírása 

 

 

** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló 

gyermek; és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett 

gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 

Oktatási intézmény neve: __________________________________________________________ Osztály: ________________ 
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