6-05.
DIÉTÁS ÉTKEZÉS BIZTOSÍTÁSA
Tisztelt Szülők!
Tisztelt Étkezést Biztosítók!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2)
bekezdése, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, amely hatályos 2015.09.01-től.
A Szolnok Városi Óvodákkal jogviszonyban lévő gyermekek ellátására vonatkozó szülői
kérelmeket az étkeztetést biztosító szolgáltatóval (konyhával) a szülő egyezteti.
Ehhez kérjük az érintett felek írásbeli nyilatkozatát:
1. Szülői nyilatkozat
Gyermek neve: ……………………………………………………………………………………….
Szül. hely, idő: ………………………………………………………………………………………..
Tagintézmény: ………………………………………………………………………………………..
Csoport: ………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………….
Értesítési cím: ………………………………………………………………………………………
Telefonszám: ………………………………Email: …………………………………………………
Pontos diagnózis, a diétás étkezés indoka (Mellékelni kérjük az orvosi diagnózis, dietetikai
szakvélemény másolatát is!):
…………………………………………………………………………………………………………
Kérjük, sorolja fel az étkezés során kizárásra kerülő élelmiszereket, fűszereket, stb.!
…………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………
Alulírott szülő nyilatkozom, hogy gyermekem számára az óvodában biztosított napi három
étkezésből igénylem:
Kérjük, aláhúzással jelölje, mely étkezéseket kéri!
reggeli

ebéd

uzsonna

Megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………………
Dátum: ………………………………………………………..
Kérelmező neve:……………………………………………….
Aláírása: ………………………………………………………

Kérjük, sorolja fel azokat az élelmiszereket, melyeket a gyermeke
BIZTONSÁGGAL FOGYASZTHAT (otthon is fogyasztja!):
Árucsoport/fűszer
Tejtermékek
(sajtok, vaj, margarin, sajtkrém,
szendvicskrém, túró, túrókrém,
joghurt, kefír, tej, tejszín, stb.)

Péksütemény, kenyér
(kifli, zsömle, kenyérfélék,
kakaós csiga, stb.)

Felvágottak,
konzerváru,
tojás (szalámik, májkrém,
párizsik, húskészítmények)

Megnevezés
Kérjük, konkrétan nevezze meg!

Gyártó neve

Tésztafélék

Fűszerek

Zöldségfélék, gyümölcsök,
magvak

Húsáru

Cukrok

Olajok

Tartósítószerek

2. Étkezést biztosító vállalkozó nyilatkozata
Alulírott vállalkozó nyilatkozom arról, hogy a Szolnok Városi Óvodákkal megkötött „szolgáltatói
szerződés gyermekétkeztetés keretében” szerződésben kötelezettséget vállaltam az érintett
tagintézmények teljes gyermeklétszámának étkeztetésére.
Ennek értelmében a fent nevezett óvodás gyermekre vonatkozó étkeztetési igénnyel kapcsolatosan az
alábbiakat nyilatkozom:
A) Megismertem a gyermek egészségi állapotára vonatkozó szülői igényt, valamint a kapcsolódó
tanúsítványokat.
IGEN
NEM
Nemleges válasz esetén indoklás:……………………………………………………………………
B/1.) A kért étkeztetést felelősséggel tudom biztosítani: elkülönített, névvel, diagnózissal
ellátott, szülő által biztosított műanyag ételhordóban az egészségi állapotnak megfelelő adagokat
és minőséget szolgáltatok.
TÍZÓRAI
IGEN

NEM

Nemleges válasz esetén indoklás:
……………………………………………………………………..
EBÉD
IGEN

NEM

Nemleges válasz esetén indoklás:
………………………………………………………………………

UZSONNA
IGEN

NEM

Nemleges válasz esetén indoklás:
…………………………………………………………………………………………………………
………

A kért szolgáltatást …………………………………..……………………… naptól tudom
biztosítani.

Szolnok, 20 …………………………………….
Szolgáltatást biztosító neve: …………………………………………………………………………..
Aláírás: …………………………………………

A szülő a nyilatkozatot a konyha üzemeltetőjével személyesen egyezteti, majd
aláíratja a konyha üzemeltetőjével.
A konyha által is kitöltött nyilatkozatot a tagintézményvezető a SZVÓ központba küldi be.

Kapják:
-

Szülő
Konyha
Szolnok Városi óvodák
Intézményszolgálat

