
Tájékoztató a gyermekek iskolai étkeztetésével, 

annak számlázásával, befizetésével kapcsolatban 

2021. 08. 16. 

Tisztelt Szülők! 

 

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzati és az állami fenntartású 

intézményekben önkormányzati feladat, melynek ügyintézését 2021. szeptember 

01-től a Polgármesteri Hivatal 25. számú irodájában látja el önkormányzatunk.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezési térítési díj befizetése 2021. szeptember 01-

től az alábbi módokon lehetséges: 

• csekken történő befizetés, 

• banki átutalás, 

• számlaszámra történő befizetés, 

• pénztári befizetés (az előre meghatározott pénztári órákban). 

 

Banki átutalásnál és számlára történő befizetésnél, kérjük minden esetben a 

közleményben tüntessék fel a gyermek nevét és a számla sorszámát. 

A fizetés minden esetben számla alapján történik. A számla átvételére az alábbi 

lehetőségek nyílnak: 

• online értesítés alapján, 

• lakcímre kiküldött értesítő levélben a csekk szelvénnyel együtt, 

• személyes átvétel a Polgármesteri Hivatal épületében, 

• oktatási intézményben történő átadással. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezés lemondása a tárgynapot megelőző napon 

7:30-8 óráig lehetséges, az iskola erre a célra kijelölt irodájában személyesen vagy 

telefonon 9 óráig a 70/977-0878 telefonszámon. A lemondás bejelentése 

mindenkire, vagyis az ingyenesen étkezőkre is vonatkozik. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy térítési díj meg nem fizetése esetén, a szolgáltatás 

igénybevétele felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a tartozást a szülő nem 

rendezi. A tartozás rendezését követő második naptól lesz lehetősége a 

gyermeknek ismét étkeznie. 



Az iskolában egyszeri (csak ebéd) és háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezésre 

van lehetőség. Az ehhez kapcsolódó nyilatkozatot tanév elején szükséges leadni. 

Normatív kedvezmény az alábbi jogcímeken vehető igénybe: 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

• három-, vagy többgyermekes család, 

• tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 

• nevelésbe vett gyermek. 

 

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 

jogosultságot minden esetben igazolnia kell az alábbi dokumentumokkal: 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló 

érvényes határozat másolata, 

• családi pótlék folyósításáról szóló Magyar Államkincstár által kiállított 

igazolás, 

• a 16. életévét betöltött középfokú, valamint felsőfokú intézmény 

nappali tagozatán tanuló gyermek (testvér) esetén iskolalátogatási 

igazolás, felsőfokú tanulmányok esetén félévente szükséges az igazolás, 

• tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolás 

másolata. 

Az 1997. évi XXXI. Gyvt. 21/B. § (1)–(9) bekezdése tartalmazzák a gyermekétkeztetés 

esetén megállapítható normatív kedvezményeket. 

Amennyiben a kedvezmény igénybevételével kapcsolatban bármilyen változás 

következne be, azt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles az igénylő 

bejelenteni. 

Kérjük, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltakhoz kapcsolódóan a nyomtatványokat 

és igazolásokat a Polgármesteri Hivatalban 2021.08.19.-ig leadni szíveskedjenek. 

Telefon: 77/501-001/ 1. mellék vagy /109. mellék.  

 

 

 

 

 



Hiányzások kezelése 

Az étkezés igénylésekor az egész tanévre megrendelésre kerül az étel, ezét a le 

nem mondott adagokat ki kell a szülőnek/törvényes képviselőnek fizetnie. 

A hiányzások – ennek megfelelően az étkezők létszámának – pontos ismerete a 

nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének, és a megfelelő adagszámú étel 

biztosításának elengedhetetlen feltétele. 

Fentiek miatt rendkívül fontos az étkezési igény lemondása (pl. betegség vagy 

egyéb távollét miatt), valamint étkezés igénylésének újraindítása is! A gyermek 

hiányzása esetén a szülő felelőssége a hiányzás időben történő jelzése 

 Az étkezés időszakos lemondása (hiányzás jelzése) 

• délelőtt 9:00 óráig bejelentett hiányzás esetén, másnaptól figyelembe 

vesszük a hiányzást a térítési díj megállapításánál (pl. a péntek 9 óráig 

jelzett hiányzást tudjuk hétfőre vonatkozóan elfogadni) 

• amennyiben délelőtt 9:00 óra után kerül bejelentésre a hiányzás csak a 

másnapot követő naptól tudjuk figyelembe venni a hiányzást a térítési 

díj megállapításánál 

1 napos hiányzás esetén, is a fentieket szükséges követni, tehát ha előző nap 

délelőtt 9 óráig nem kerül sor a lemondásra, akkor a térítési díjat ki kell fizetni, 

mivel a nyersanyag már megrendelésre került. Viszont azokat az ételeket, 

amelyeket már nem tudunk „kihúzni”, amelyekkel már nem tudjuk a térítési díjat 

csökkenteni, ételhordóban el lehet vinni. Kérjük, hogy hiányzás esetén ezirányú 

igényüket jelezzék, hogy erre technikailag fel tudjon készülni a konyha. 

A várható visszaérkezés időpontjának bejelentése: Kérjük, amennyiben 

tudható, már a lemondás alkalmával jelöljék meg azt a napot, amikor a 

gyermek újra étkezik. 

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék a lemondást és a 

visszaérkezést is! 

A már kiszámlázott, de később szabályosan lemondott adagok túlfizetésként 

fognak megjelenni, a következő hónap térítési díjában írjuk jóvá 

őket. Amennyiben a gyermek a következő hónapban valamilyen okból már nem 

étkezik nálunk, vagy 100%-os kedvezményre válik jogosulttá, a túlfizetett összeget 

az Önkormányzat visszatéríti. 

 



Számlázás 

Az étkezésről a gyermek nevére szóló számla kerül kiállításra. A havi számlák a fent 

megjelölt módon kézbesítésre kerülnek. Minden hónap 10-ig az adott havi térítési 

díjat számlázzuk teljes hónapra vonatkozóan, és levonásra kerül az előző 

hónapban megfelelően lejelentett hiányzások már kiszámlázott összege. 

Az iskolai étkezési díjak készpénzes beszedésére minden tárgyhóban biztosítunk 

három – előre meghirdetett – konkrét napot, amikor a díjat az Önkormányzat 

élelmezési ügyintézője az oktatási intézmény kijelölt irodájában szedi be. Kérjük a 

szülőket/gondviselőket, hogy lehetőleg a készpénzkímélő és személyes kontaktust 

nem igénylő fizetési formákat preferálják. 

 

Tervezett pénztári napok 2021/2022 tanév 

Hónap pénztári napok pénztár nyitvatartás 

Szeptember 22-23-24 7.30-11.30 

Október 20-21-22 7.30-11.30 

November 24-25-26 7.30-11.30 

December 15-16-17 7.30-11.30 

 

 


