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PRIJAVA
BEJELENTÉS
Prijavljam učenca za šolsko leto 2020/2021
A tanulót a 2020/2021 tanévben bejelentem
na zajtrk od ____________ dalje/reggelire ________________-tól/-től
na kosilo od ____________ dalje/ebédre _________________-tól/-től
na malico od ___________ dalje tízóraira ___________-tól/-től,
.

Izjavljam, da sem seznanjen: / Kijelentem, hogy ismerem:
-

-

z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,
az iskolai étkeztetés rendjét és az iskolai étkeztetés szabályait,
z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano,
Az iskolai étkeztetésről szóló törvény 7. cikkelyét, amely kimondja, hogy az iskolai étkeztetést
fizetni kell,
z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske
prehrane, pravočasno odjaviti posamezni obrok, ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo
pravočasno odjavljen,
Az iskolai étkeztetésről szóló törvény 10. cikkelyét, amely kimondja, hogy tiszteletben kell tartani
az iskolai étkeztetés szabályait, időben le kell mondani az egyes étkezéseket, a nem időben
történő lemondás esetében ki kell fizetni a teljes árat,
s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije.
A támogatott iskolai étkeztetésre való jogosultságot, valamint érvényesítésének módját.

Datum/Kelt : _______________

Podpis vlagatelja/A kérelmező aláírása:
_______________________________

________________________________________________________________________________
Navodila /Kitöltési útmutató
1. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna
številka, kraj, poštna številka). Če je vlagatelj pravna oseba (npr: zavod za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dom za učence, azilni dom, …) se vpiše ime in sedež
zavoda, obrazec pa v imenu vlagatelja podpiše odgovorna oseba in ga opremi s žigom.
A »KÉRELMEZŐ ADATAI« rovatba a kérelmező beírja utó- és családi nevét, valamint lakcímét (utca,
házszám, helység, postai irányítószám). Ha a kérelmező jogi személy (pl. sajátos nevelési igényű
gyermekek és fiatalkorúak nevelő-oktató intézete, kollégium, menekültház…), az intézmény nevét és
székhelyét kell beírni, a nyomtatványt pedig a kérelmező nevében a felelős személy írja alá és látja el
pecséttel.
2. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca in se pri
posameznem obroku zapiše datum začetka.
A »BEJELENTÉS« rovatban jelölni kell az étkezést, amelyre a kérelmező bejelenti a tanulót, és be kell
írni az igénybevétel kezdetét.

