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ÉTKEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

1. ÉTKEZÉSI DÍJAK   

Az intézmény, térítés ellenében az alábbi étkezéseket biztosítja: 

- 3x-i  étkezés (tízórai, ebéd és uzsonna):  646,- Ft/nap 

- 2x-i étkezés tízórai és ebéd, vagy ebéd és uzsonna: 575,- Ft./nap 

- 1x-i étkezés: ebéd vagy diétás ebéd (szakorvosi igazolással): 491,- Ft./nap  
(jelen étkezési díjak a 2020/2021 tanévre vonatkoznak! ) 

2. ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELE ÉS BEFIZETÉSE 

 Az étkezés igénybevételéhez adatlap kitöltése szükséges 

 Az étkezés befizetése történhet: 

- Készpénzben: mindig a tanév menetrendjében meghatározott, keddi és 

szerdai napokon történik. Indokolt esetben a pótbefizetés napján lehet 

rendezni készpénzben az ebéd befizetését.  

- Átutalással: az átutalásos számlát a készpénzes befizetési napok után fogják 

megkapni email-ben, illetve megjelenik a szülői felületen.(lásd 5. fejezet) 

3. ÉTKEZÉS LEMONDÁS  

 befizetett étkezés lemondására előző nap reggel 9 óráig van lehetőség. Tehát az 

aznapi étkezést sajnos már nem tudjuk lemondani.  

 A lemondásokat:  

- az étkeztetési rendszer (DIGIT menza) szülői felületén (lásd 5. fejezet)  

- telefonon (06-1-3692148)  lehet megtenni. 

A lemondásokat a következő befizetésnél írjuk jóvá. 

4. ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS  

 A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/A. §) 

és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet értemében: 

 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: 
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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 

5. DIGIT menza szülői felületre való belépés 

 a megadott email címre kiküldött belépési névvel és megadott jelszóval a 

következő felületen: http://www.digitnaplo.hu/ekif10/index.php 

 

 a jelszót az első belépéskor meg kell változtatni 

 testvérek esetében lehetőség van egy felületen több gyermeket felvenni a 

gyermek, oktatási azonosítójával a BEÁLLÍTÁSOK menüben 
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