
 

 

Tisztelt Szülők! 

 

 

A koronavírus miatt a tendencia a lehetséges teljes elszigetelés felé folyik az iskola és a külvilág között, ezért 

kérem, hogy akinek bankszámlája van, szíveskedjen csoportos beszedési megbízást kötni. 

 

Jelenleg ezt a megoldást tudjuk teljesíteni. Ezt ajánlják a bankok, NAV és minden készpénzkezeléssel 

foglalkozó intézet is.  

 

A csoportos beszedés egy időpontban teljesül, valamint előnye, hogy mindig az adott tárgyhónapot kell csak 

kifizetni (nem pedig előre fizetni, mint a készpénzes vagy a többi kifizetésben).  

 

A csekkes befizetéseket már márciusban sem támogatták, mert a postára be kell menni a szülőnek, amit a 

vírus miatt nem ajánlanak.  

Az étkezés lemondása Jauchné Tündénél a 20/274-3534, és Kelemenné Bősze Szilviánál a 20/274-3410 

telefonszámokon kilenc óráig lehetséges, az az napit el lehet vinni éthordóban. 

 

Amennyiben valaki számomra ír e-mailt, szíveskedjen a tárgyba beírni az iskola nevét, a gyermek nevét és 

osztályát! 

 

Próbáljunk meg együtt egymást segítve dolgozni, elfogadni a lehetőségeket konfliktusok nélkül megoldásokat 

találni.  

 

 

 

Üdvözlettel:  

 

Gombay Szilvia  

Intézményi gazdasági ügyintéző  

gombay.szilvia@szekszard.hu 

 

Gazdasági Igazgatóság  

Telefon:74/504-130 

 

 

Szekszárd, 2020.09.16. 

  



 

 

 

                                                                    Tisztelt Szülők! 

 

 

Intézményünkben lehetőség van a térítési díj banki csoportos beszedési megbízás formájában történő 

teljesítésére, az adott hónap 10. napja után. 

Ezért kérjük, hogy aki a banki csoportos beszedést választja, szíveskedjen a megadott adatokkal megbízást adni 

netbankon vagy a saját pénzintézetén keresztül.  

 

 

Kedvezményezett neve :        Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Számlaszáma:                        11746005-15416566 

 

Kedvezményezett azonosító: A15733562T002 (Babits Ált. Isk.) 

 

Szerződő fél neve és címe: a gyermek neve és címe 

Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél: a gyermek születési ideje pontok és szóköz nélkül 

(pl:20110605) 

 

 

Az erről kapott visszaigazolást a megadott email címre, vagy az intézmény gazdasági irodájába visszajuttatni 

szíveskedjen. 

 

Kérem, hogy aki a térítési díj befizetési lehetőségének ezt a formáját választja, a megadott határidőig a 

számláján elegendő összegű pénzt biztosítani szíveskedjen, mert ellenkező esetben, az adott hónapban a 

megbízást nem tudjuk teljesíteni. 

 

 

 

 

Szekszárd, 2020. 09.16. 

 

 

 

 

Együttműködésüket megköszönve:                 

                                                                        Gombay Szilvia 

                                                                        SZMJV Polgármesteri Hivatala   

                                                                        intézményi gazdasági ügyintéző     

                                                                        email:gombay.szilvia@szekszard.hu 

                                                                        tel: 20/274-3243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.  sz. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 
 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez 
iskolás gyermek esetén 

 
 
 

Iskola neve: 
Oktatás jellege: 
a)  1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatás  

b)  1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatás  

c)  a) és b) pont szerinti életkorú fogyatékos gyermek számára nappali ellátást nyújtó, Szt. hatálya alá tartozó intézmény 
 

1. Alulírott _________________________    (születési név: ____________                        _,születési hely, idő        
_____________, __           _._          __._    __.anyja neve: ____________              ___) ____                                               
________________                                 __ szám alatti lakos, mint a  
                          
1.1. _____________________                                                                                         _ nevű gyermek  
(születési hely, idő ___________, ____.       __._ _. anyja neve: ___                              ___________),  
1.2. _____________________                                                                                         _ nevű gyermek  
(születési hely, idő ___________, ____.       __._ _. anyja neve: ___                             ___________),*  
1.3. _____________________                                                                                         _ nevű gyermek  
(születési hely, idő ___________, ____.       __._ _. anyja neve: ___                             ___________),* 
 
szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét  

az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek): 

 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …… év ……………… hónap …… napjától, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos (szakértői bizottság szakvéleménye szerint sajátos nevelési igényű), 

c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,** 

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 

e) utógondozói ellátásban részesül. 

 

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a 

normatív kedvezmény során az Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: „Gyvt.”) 21/A.§ (3) bekezdés ab) alpontjára tekintettel kezeli az adatokat. Nyilatkozom, hogy az adatkezeléssel 

kapcsolatos tájékoztatást megkaptam és az abban foglaltakat megismertem és elfogadom. 

 

Dátum: ................................................ 

.................................................... 

az ellátást igénybe vevő 

(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek 

esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) 

aláírása 

 

 

 

* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más 

törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. 

A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek. 

** 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 oktatásban 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. 

                                                                                      


