
 

Tisztelt Szülők! 

 

Információ az étkezés befizetése és a kijelentések rendjéről illetve az étkezési kedvezményekről: 

1. A térítési díjakat készpénzzel a megjelölt időpontokban az iskolában vagy csoportos beszedéssel  

lehet fizetni. 

A készpénzzel történő befizetés időpontjáról tájékozódhatnak az intézmény honlapján, illetve a 

bejárati ajtókon kifüggesztett értesítőn. Az első befizetés illetve a csoportos beszedés októberben 

lesz. 

, 

2. Az étkezésből a kijelentéseket a szülő minden esetben telefonon 06-75/830-595, 06-20 / 8830-595( 

Polgármesteri Hivatal Sztanó Miklósné) teheti meg, illetve ha az étkezéssel kapcsolatban 

bármilyen kérdésük van  szintén a megadott telefonszámot szíveskedjenek hívni.   

  8 óráig ki lehet jelenteni a gyermeket az aznapi étkezésből, akiknek a Melo-Tex Kft. Junior 

Konyhája biztosítja az étkezést.( Fent megadott telefonszámon) AZ INGYEN ÉTKEZŐKET IS KI 

KELL JELENTENI A Z ÉTKEZÉSBŐL! 

A tanév során lehetőség van az étkezési típusok változtatására. Legkésőbb minden hó utolsó 

munkanapjáig jelezni kell a változtatást ( szülői írásos nyilatkozat szükséges ) ahhoz, hogy a 

következő hó 1-től az új igény szerint étkezhessen gyermekük. 

 

A táplálék allergiás étkezés esetében csak  1-szeri étkezésre ( ebéd  ) van lehetőség. 

.  

Tej-és szója mentes ebédet a Melo-Tex Kft. Junior Konyhája biztosítja. Orvosi igazolás szükséges. 

 

A lisztérzékeny gyerekek a Bóbita Bölcsődéből kapják a táplálék allergiás ebédet, 13 óráig 

jelentkezhetnek ki a másnapi  

létszámból a következő telefonszámon: 06-75/830-471 ( Bóbita Bölcsőde ) Orvosi igazolás szükséges. 

 

Az étkezésből utólagos kijelentkezésre nincs lehetőség.  

 

A 3x étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna )  tér díj:  589 Ft/nap     3 vagy több gyermek  ill. tartós 

betegség esetében 295 Ft/nap 

Az 1x étkezés ( ebéd )    tér. díj:  372 Ft/nap     3 vagy több gyermek ill. tartós betegség 

esetében  186 Ft/nap 

A táplálék allergiás(ebéd)     tér. díj.: 522 Ft/nap     3 vagy több gyermek ill. tartós betegség 

esetében  261 Ft/nap 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a nevelésbe vett gyermekek esetében a 

térítési díj ingyenes, ehhez szükséges az érvényes határozat. 

 

Tartós betegséget a szakorvos által kiállított tartós beteg igazolással, a 3 vagy több gyermeket a 

Kormányhivatal által kiállított családi pótlék igazolással kell igazolni. A nagycsaládosok esetében 

szükséges még azokról a testvérekről tanulói jogviszony igazolást is csatolni akik 2016/2017-es 

tanévben felsőfokú oktatás nappali tagozatán tanul. 

  

Az igazolásokat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal 1. emelet 128-as irodában leadni 2016. 

szeptember 15-ig. 

 

          Sztanó Miklósné 

          pénzügyi ügyintéző 
 

 

 

 

 


