
Étkezési tájékoztató és nyilatkozatok 

a 2022/2023-as tanévben a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolában 
tanuló diákok szülei, törvényes képviselői részére 

Tisztelt Szülők! 

Néhány fontos információt szeretnénk megosztani Önökkel a gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatban. 

Az étkezési térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 15-ig kell megfizetni a kézhez 
kapott számla ellenében a következő fizetési módok egyikével: 

- CSEKKEL 
 

- ÁTUTALÁSSAL a számlán feltüntetett számlaszámra, kerekítés nélküli pontos 
összeget kérünk utalni hivatkozva a számla sorszámára és a tanuló nevére 

 

- ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL (E-Önkormányzat Portálon 
keresztül) 
Kérjük, ezt a fizetési módot részesítse előnyben. 

 
A mellékelt nyilatkozat hátoldalán jelölni szíveskedjen, melyik fizetési móddal kíván 
fizetni. 

KEDVEZMÉNYES ÉS INGYENES ÉTKEZÉS 

Amennyiben kedvezményes vagy ingyenes étkezésre jogosultak, a mellékelt nyilatkozaton 
jelöljék a megfelelő jogcímnél. A szükséges igazolást vagy határozatot az étkezési 
nyilatkozathoz csatoltan kell benyújtani az alábbiak szerint: 

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító 
hatósági döntés (Határozat) eredeti példányát vagy 3 hónapnál nem régebbi 
másolatát. Kedvezmény mértéke: a térítési díj 100%-a. 
 
 

• tartós beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek 
esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló - MÁK vagy más 
pénzintézeti kifizetőhely pl.: BM, HM - által kiállított Határozat eredeti példányát 
vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát, ennek hiányában 

- tartós betegség esetén eredeti szakorvosi igazolást vagy3 hónapnál nem 
régebbi másolatát 

- fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 
törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § 
(1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság eredeti 
szakvéleményét vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát. 

A kedvezmény mértéke: a térítési díj 50%-a 

• három vagy több gyermekes szülőknek a kiadott Nyilatkozatot a gyermekek 
számáról  A kedvezmény mértéke: a térítési díj 50%-a. 

 

A kedvezmény csak az igazolás vagy határozat leadása után biztosítható. Amennyiben a 
Nyilatkozat bármely adata változik, azt haladéktalanul jelezze a lentebb megadott 
telefonszámon. Kedvezmény visszamenőleg nem érvényesíthető! 

 

ÉTKEZÉSEK LEMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA, KAPCSOLATTARTÁS 

A szülő legkésőbb a hiányzási napot megelőző munkanap délelőtt 10 óráig jelentheti be 
a lemondást. A betegség első napján a már megrendelt étkezés éthordóban elvihető az 
iskolakonyháról. 

Az étkezések lemondását az alábbi elérhetőségen teheti meg: 

 

 

 

 

 

 

 

Az időben le nem mondott étkezéseket ki kell fizetni. 

Az ingyenes étkezésre jogosultak figyelmét felhívom, hogy fokozottan ügyeljenek 
gyermekük étkezésének lemondására távolmaradása idején, ugyanis a le nem mondott 
étkezéseket az önkormányzat fizeti meg feleslegesen az iskolakonyha felé. 

Étkezési típus változtatási kérelmet következő hónap első napjától áll módunkban 
elfogadni. Kérjük, ezt időben előre jelezni szíveskedjen! 

DIÉTÁS ÉTKEZÉS: 

Amennyiben gyermeke részére diétás étkezést szeretne igényelni, a mellékelt nyilatkozaton 
kérjük jelezni, hogy a gyermek milyen diétás étkezésre jogosult. A kérelemhez csatolni 
szükséges a diétás étkezésre vonatkozó orvosi dokumentumokat is. 

Kérem, amennyiben gyermeke étkezést kér, a nyilatkozatot 
kitöltve a tanuló osztályfőnökének legkésőbb 

2022. szeptember 10-ig szíveskedjen visszajuttatni! 
Köszönöm. 

telefonon a 

06-20/431-6944 mobilszámon 

vagy a szocugy@fertoszentmiklos.hu  

e-mail címen 

Németh Henrietta szociális ügyintézőnél 


