I G É N Y L É S és N Y I L A T K O Z A T

Alulírott
név:
lakcím:
azonosító iratának típusa: személyi igazolvány
azonosító okmány száma:
szülő/gondviselő igénylést nyújtok be az ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez.
Polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium,
Szakmázium és Általános Iskola (OM-azonosító: 035454) 2022/2023. tanévben

1.

évfolyamán

1032 Budapest, Kiscelli utca 78-82.

feladatellátási helyén tanuló,

nevű gyermekem
lakcíme:
születési helye:

ideje:

anyja születési neve:

oktatási azonosítószáma:
2022. szeptember 1-től az 1997. évi XXXI. törvény 5., 19. 21/A., 21/B, és 148-151.§-ai alapján a jelen nyilatkozat
leadásával egyidejűleg csatolt (bemutatott) okiratok, igazolások alapján az alábbi jogcíme(ke)n kedvezményes
étkezésre jogosult (több jogcím esetén mindet kérjük mindet megjelölni) (a feltételeknek meg nem felelő, de
élethelyzetük alapján magukat szociálisan rászorulónak minősítő 1-2 gyermekes családok is jelezhetik támogatási
igényüket az e./ szociális alapon pont megjelölésével és a nyilatkozat értelemszerű kitöltésével):

a./ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek (*),
b./ három- vagy többgyermekes családban élő gyermek (**),
c./ tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (*),
d./ gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozásban részesülő gyermek,
e./ szociális alapon kérek étkezési támogatást (tehát nem jogszabály alapján, hanem az AKG
Alapítványtól igényelt, egyedi döntésen alapuló intézményi támogatással).

A jelen nyilatkozat leadásával egyidejűleg még nem csatolt (nem bemutatott), a kedvezmény igénybevételének
jogosságát megalapozó okiratokat, igazolásokat legkésőbb 2022. augusztus 15-ig benyújtom. Tudomásul veszem,
hogy a támogatás több jogcím együttes fennállása esetén is csak egyszer vehető igénybe, továbbá hogy valótlan
nyilatkozat esetén vagy ha a megjelölt jogosultság(ok) igazolása okiratok bemutatásával 2022. augusztus 15-ig
sem történik meg, a felvett támogatást 15 napon belül vissza kell fizetnem, valamint hogyha a támogatásra való
jogosultság(ok)ban változás következne be (így pl. különösen annak megszűnése esetén), azt 15 napon belül
köteles vagyok bejelenteni, melynek elmulasztásából származó következmény(eke)t viselnem kell és az(oka)t
vállalom.

Az étkeztetést

✔ ¤ kizárólag a déli meleg főétkezés,
¤ a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés (tízórai vagy uzsonna)
¤ a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés (tízórai és uzsonna)

biztosításával kérem (legfeljebb egy ellátási forma jelölhető meg aláhúzással, illetve hasonlóan megjelölendő az
egyként kiválasztott kisétkezés is. A kisétkezés választása csak a Kiscelli utcai intézményünkben értelmezhető és
érvényes. A fenti jelölés felmérő jellegű, az étkezést ténylegesen az AKG által biztosított, az AKG honlapján
keresztül elérhető étkeztetési felületen kell megrendelni.
Itt kell azonban jelezni, pontosan megadni a tanuló étkezésével kapcsolatos egyedi, speciális igényeket,
információkat. Az étkeztetésnél (kérem / nem kérem) diétás/speciális étrend biztosítását a következő
betegségekre, egészségi állapotra, érzékenységekre tekintettel:

Budapest,

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

(*) Az önkormányzat határozatában vagy az orvosi/szakértői véleményben rögzített kezdő és
véghatáridők feltüntetésével.
(**) 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. Igazolásként megfelel a családi pótlékra való jogosultságot
(folyósítást) igazoló hivatalos irat, illetve a nem közoktatásban tanuló gyermek esetében a tanulói/hallgatói
jogviszony igazolása

