
Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
OM: 032397 – PB1701 
2023 Dunabogdány, Hegyalja utca 9-11.  www.dbiskola.hu     
Általános iskola: 26/391-055  e-mail: bogdanyiskola@gmail.com  

Zeneiskola: 26/391-101  e-mail: bogdanyzene@gmail.com   
 

 

Nyilatkozat étkezési igény bejelentésére 

 

Alulírott ………………………………………....… (szülő neve) nyilatkozom, hogy 

gyermekem, ………………………………....……......(gyermek neve) ____. osztályos 

tanuló számára igényt tartok az alábbi étkeztetésre a 2018/2019 tanévben (megfelelő 

aláhúzandó): 

 Tízórai+ebéd+uzsonna: (660,- Ft/nap) 
o 50 % kedvezmény: (330,- Ft/nap) 

 Tízórai+ebéd: (556,- Ft/nap) 
o 50 % kedvezmény: (278,- Ft/nap) 

 Csak ebéd: (452,- Ft/nap) 
o 50 % kedvezmény: (226,- Ft/nap) 

 

Az étkezési díj befizetési módok: 

 csekk (amelynek befizetését e-mail formájában – dbiskola2@gmail.com -  vagy 
személyesen tárgyhó 25. napjáig igazolni kell) 

 átutalás 

 

Étkezés módosítása: 

Csak írásban minden hónap utolsó munkanapján 10.00 óráig. 

 

Étkezés lemondása: 

Az étkezés lemondása (betegség vagy egyéb hiányzás esetén) mindennap 10 óráig 
lehetséges a titkárságon (tel.: 06-26-391 055) vagy e-mailen: dbiskola2@gmail.com.
  

 

Dunabogdány, 2018. ………………………….. 

………………………………………. 

Szülő aláírása 
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