
Személyi adatok étkezési számla kiállításához 

ADATLAP 2022/23-as tanév 

OLVASHATÓAN KÉRJÜK KITÖLTENI! 

 

BEFIZETŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY 

GYERMEK NEVE, OSZTÁLYA (tanuló  

/óvodás )* 

*megfelelő rész aláhúzandó  

 

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSA  KÖZÖS  / KIZÁRÓLAGOS *  

(*MEGFELELŐ RÉSZ ALÁHUZANDÓ) 

közös szülői felügyeleti jog esetén a szülők adatai  
SZÜLŐ (ANYA) NEVE  
SZÜLŐ ANYJÁNAK A NEVE   
SZÜLŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE  
SZÜLŐ (APA) NEVE  
SZÜLŐ ANYJA NEVE   
SZÜLŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE  
SZÜLŐ LAKCÍME  
SZÁMLÁN SZEREPLŐ SZÜLŐ NEVE  
SZÁMLÁN SZEREPLŐ SZÜLŐ 

TELEFONSZÁMA (KÖTELEZŐ!) 
 

SZÁMLÁN SZEREPLŐ SZÜLŐ E-MAIL 

CÍME (KÖTELEZŐ!) 
 

kizárólagos szülői felügyeleti jog esetén a szülők adatai 
SZÜLŐ (ANYA) NEVE  
SZÜLŐ ANYJÁNAK A NEVE   
SZÜLŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE  
SZÜLŐ (APA) NEVE  
SZÜLŐ ANYJA NEVE   
SZÜLŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE  
SZÜLŐ LAKCÍME  
KIZÁRÓLAGOS SZÜLŐI FELÜGYELETI 

JOG JOGOSULTJA, AKI A SZÁMLÁN 

SZEREPEL 

 

SZÁMLÁN SZEREPLŐ SZÜLŐ 

TELEFONSZÁMA (KÖTELEZŐ!) 
 

SZÁMLÁN SZEREPLŐ SZÜLŐ E-MAIL 

CÍME (KÖTELEZŐ!) 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy közös szülői felügyeleti jog gyakorlása esetén mindkét szülő – a számlán szereplő vevőtől függetlenül – 

egyetemlegesen felel a térítési díj megfizetéséért, illetve az esetleges térítési díj tartozásokért.  

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az adataimban, valamint a szülői felügyeleti jog gyakorlása 

vonatkozásában változás következik be, azt 5 munkanapon belül írásban – az adatlap kitöltésével –  a Petőfi Sándor Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda Gazdasági Igazgatóság részére (6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.) köteles vagyok bejelenteni. 

Aláírásommal hozzájárulásomat adom az adatlapon meghatározott adataimnak az Európai Parlament és Tanács (EU) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletének (GDPR), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti kezeléséhez. 

Kecskemét, 20………………………… 

………………………………………….    …………………………………… 

 (szülő aláírása- apa)*       (szülő aláírása - anya)* 

*  közös szülői felügyeleti jog, valamint kizárólagos szülői felügyeleti jog esetén is mindkét szülő aláírása szükséges 

 



ADATLAP 2022/23-as tanév 

OLVASHATÓAN KÉRJÜK KITÖLTENI! 

 

BEFIZETŐ  JOGI  SZEMÉLY 

GYERMEK NEVE 

(tanuló   /óvodás  )* 

*megfelelő rész aláhúzandó  

 

BEFIZETŐ NEVE  

BEFIZETŐ ADÓSZÁMA  

BEFIZETŐ NYILV.TART. SZÁMA  

BEFIZETŐ CÍME  

SZÜLŐK ADATAI 

SZÜLŐ (ANYA) NEVE  

SZÜLŐ ANYJA NEVE  

SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE  

SZÜLŐ LAKCÍME  

SZÜLŐ (APA) NEVE  

SZÜLŐ ANYJA NEVE  

SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE  

SZÜLŐ LAKCÍME  

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG 

GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA 

(közös / kizárólagos)* 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 

Kizárólagos szülői felügyeleti jog esetén 

a jogot gyakorló szülő neve 

 

Szülő telefonszáma (KÖTELEZŐ)  

Szülő E-mail címe (KÖTELEZŐ!)  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Kijelentem, hogy fent nevezett jogi személy nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás hatálya alatt. Kijelentem 

továbbá, hogy a jogi személlyel szemben tudomásom szerint nincs folyamatban egyéb, a megszűntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás, és kötelezettséget vállalok, hogy 5 munkanapon belül bejelentem, amennyiben 

ilyen eljárás indulna a jogi személlyel szemben.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen adatlapon feltüntetett jogi személy a fizetési kötelezettségének nem tesz 

eleget, úgy, mint a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő annak teljesítéséért helytállni vagyok köteles. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adataimban, valamint a jogi személy adataiban változás következik be, azt 5 

munkanapon belül írásban –  az adatlap kitöltésével – Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gazdasági 

Igazgatóság részére (6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.) köteles vagyok bejelenteni. 

Aláírásommal hozzájárulásomat adom az adatlapon meghatározott adataimnak az Európai Parlament és Tanács (EU) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletének (GDPR), valamint 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti 

kezeléséhez. 

Kecskemét, 20………………………… 

 

………………………………………………   ……………………………………… 

   szülő (anya) aláírása        szülő (apa) aláírása  

 

*  közös szülői felügyeleti jog, valamint kizárólagos szülői felügyeleti jog esetén is mindkét szülő aláírása szükséges 


