Miskolci Közintézmény-működtető Központ
3525 Miskolc, Városház tér 13.
www.mkmkozpont.hu
46/500-060

1.számú melléklet
IGÉNYLŐLAP
az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók által igénybe
vehető intézményi gyermekétkeztetéshez
a 2018/2019-es tanévben
I.

Személyes adatok

Tanuló adatai:
Név:

………………………………………………………………………

Oktatási azonosító:

………………………………………………………….....................

Oktatási intézmény:

……………………………………………………………………….

Osztály:

………………………………………………….................................

Lakcím:

………………………………………………………………………..

Szülő/Gondviselő adatai:
Név:

………………………………………………………

Lakcím (ha eltér a Tanuló lakcímétől): ……………………………………………………….
Levelezési cím: (ha eltér a lakcímtől): ………………………………………………………..
Telefonszám:

………………………………………………………..

E-mail cím

………………………........@.......................................

II. Étkezés igénylése
2018. szeptember 3-tól gyermekem számára az alábbi étkezést igénylem:
háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
kétszeri étkezés (tízórai, ebéd)
egyszeri étkezés (ebéd)
Jelen étkezési igényekben történő módosításra szeptember hónapra vonatkozóan
2018. augusztus 21-ig van lehetőség.
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IV. Étkezés lemondása
Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8:30-ig lehetséges az iskolában lévő
ügyintézőknél vagy e-mailben az mkmk.menza@gmail.com címen, a tanuló neve, intézménye,
osztálya és a lemondani kívánt napok megjelölésével.
Az év közben történő új igényeket és végleges lemondásokat csak írásban áll módunkban elfogadni az
mkmk.menza@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen, illetve postai úton az Miskolci
Közintézmény – működtető Központban (Miskolc, Városház tér 13.).

III. Nyilatkozat
Szülő/Gondviselő nyilatkozom, hogy gyermekem vonatkozásában a 2018/2019-es tanítási évben az
étkezés ellenértékét
•
készpénzes befizetéssel
•
banki átutalással kívánom fizetni.
(A megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni (csak az egyik jelölhető!))
Alulírott kötelezem magam, hogy banki átutalás esetén
az átutalási megbízáson a közlemény rovatban a következő adatokat vesszővel
elválasztva minden alkalommal feltüntetem: tanuló neve, osztálya, rendezendő hónap
több gyermekem étkezési díját külön-külön utalom át.
Alulírott továbbá kötelezem magam arra, hogy a gyermekétkeztetési térítési díjat havi rendszerességgel,
az MKMK által kibocsátott számlán szereplő határidőig megfizetem.
Alulírott kijelentem, hogy az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatót elolvastam, az
abban foglaltakat megértettem, és azok ismeretében döntöttem a jelen igénylőlapon rögzítettek szerint.

Miskolc, 2018. …………………………………………………

………………………………………………..
szülő/gondviselő aláírása

Tájékoztatás: Az igénylés és a kedvezmény nyilvántartásba vételéről az MKMK 2018. szeptember 15ig visszaigazolást küld az iskolába. Kérjük, hogy 2018. szeptember 15-30. közötti időszakban
tájékozódjon az iskolában, hogy az Ön által leadott, gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges
dokumentumok szerepelnek-e abban a nyilvántartásban, melyet az MKMK 2018. szeptember 15-ig
továbbít az iskolába.
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