
 
ÉTKEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ a 2019/2020 tanévre 

 

 

1. ÉTKEZÉS LEHETŐSÉGEK ÉS ÉTKEZÉSI DÍJAK 

Iskolánkban a gyermekétkezetést az alábbiak szerint biztosítjuk tanulóink részére: 

 3x étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 660,- Ft /nap/fő 

 2x étkezés (tízórai, ebéd 575,- Ft/nap/fő 

 2x étkezés (ebéd, uzsonna) 575,- Ft /nap/fő 

 1x étkezés (ebéd) 490,- Ft /nap/fő 

 

Három alkalom áll az étkezés befizetésére (kedd 13.00-tól -17.00-ig, 

szerda 7.30-tól -12.00-ig, és a pótbefizetés rákövetkező hét kedden 8.00-tól 12.00-ig). Azt, hogy 

az ebédbefizetés az adott hónap mely napján van, Önök az év elején kiadott éves programból, 

hírlevélből, az iskola honlapján és a földszinti hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatóból 

értesülhetnek. 

Az ebédpénzt - az iskola házipénztárába befizetni a meghirdetett időpontban vagy, 

nyilatkozat kitöltése és leadása után az iskola számlaszámára utalni a pótbefizetés napjáig 

lehet.  

Ebédbefizetés 2019. szeptember hónapra: 

2019. 08. 27. kedd 13.00-17.00 

2019. 08. 28. szerda 7.30-12.00 
 

2. EBÉDLEMONDÁS 

A befizetett étkezés lemondására reggel 10 óráig van lehetőség, mindig a következő tanítási 

naptól. Tehát az aznapi étkezést sajnos már nem tudjuk lemondani.  

A lemondásokat személyesen, vagy telefonon tudjuk elfogadni. A lemondásokat a következő 

befizetésnél írjuk jóvá.  

Elérhetőségek:   

Telefon: 06-1-3692148 

Gazdasági iroda: 1043 Budapest Tanoda tér 6. fsz. 19., 

Titkárság: 1043 Budapest Tanoda tér 6. 1 em. 

3. ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS   

100%-os normatív kedvezményre jogosult: 

az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

Szükséges iratok a kedvezmény igénybevételéhez: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító 

hatósági döntés másolatát. (Ha a szülő, más törvényes képviselő a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény első alkalommal történő megállapításakor kérte a 

határozat egy példányának megküldését a gyermekétkeztetést biztosító intézmény 

számára, a határozat érvényességének időtartama alatt a határozat másolatát nem 

kell benyújtania az intézménynek) 



50%-os normatív kedvezményre jogosult: 

 

a.) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanuló, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.  

Szükséges iratok a kedvezmény igénybevételéhez: 

- nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról  

- felsőoktatásban tanuló testvér esetén hallgatói jogviszony igazolás 

- amennyiben a családi pótlékot a munkáltató fizeti, igazolás a családi pótlékról 

 

b.) a tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló. 

Szükséges iratok a kedvezmény igénybevételéhez: 

- a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, 

ennek hiányában tartós betegség esetén szakorvosi igazolást sajátos nevelési 

igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét 

 


