
 

Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás 

 

Iskolai étkeztetésről, térítési díj fizetésről 

 

 Az étkezési térítési díjat előre kell fizetni. 

 Az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezést nem tudja igénybe venni. 

 A fizetendő étkezési térítési díj összegét a köznevelési intézmény vezetője által kijelölt intézményi 

munkatárs  közli a Diák/Szülő/Gondviselő részére. 

 Az étkezési térítési díjat egy havi időtartamra tárgyhónap 15-éig meg kell fizetni. 

 Havonta 1 alkalommal az Iskola faliújságján / honlapján / Facebook oldalán  előre közölt 

időpontokban lehetséges a fizetés. 

 Átutalással: a Városüzemeltetési Intézmény OTP Bank Zrt. 1738060-16733651-00000000 

számú bankszámlára, ahol a közlemény rovatban fel kell tüntetni a tanuló nevét, osztályát, 

az iskola nevét és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg 

kerüljön átutalásra, több gyermek esetén külön-külön kerüljön átutalásra az összeg. 

 Készpénzzel: havonta a helyi vagy a más banki fiókban a bankszámlára ugyanazon adatok 

feltüntetésével, mintha átutalással történne a befizetés. 

 Készpénzzel személyesen CSAK ELKERÜLHETETLEN ESETBEN a Városüzemeltetési 

Intézményben (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. sz.) 

 

Amennyiben a szülő a befizetés időpontjában a kedvezményre jogosító dokumentumokat, még nem 

nyújtotta be a Városüzemeltetési Intézményhez (tartós beteg igazolás, sajátos nevelési igényről és 

rendszeres gyermekvédelemről szóló határozat, három vagy több gyermek után járó kedvezményre jogosító 

nyilatkozat) vigye magával, vagy a befizetés előtt helyben is kitöltheti. 

Abban az esetben, ha a Szülő/Gondviselő az étkezési igény bejelentésénél nem jelzi, hogy jogosult 

valamilyen étkezési kedvezményre, továbbá nem nyújtja be a szükséges iratokat, részére kedvezményt 

érvényesíteni nem lehet! 

 

A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni. 

Az adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül jelezni köteles a Szülő/Gondviselő az Intézmény 

felé.  

 

Az étkezés típusa év közben kizárólag minden hónap 01-től változtatható meg, beérkezési határideje a 

tárgyhónapot megelőző hónap 20-a. 

 

Lemondások kezelése  

 Az étkezés megrendelésétől számítva a szolgáltatás folyamatos.  

 A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását.  

 Ebédlemondás esetén nincs lehetőség az ebéd elvitelére. 

 Betegség esetén, az adott napon  8
 30

 óráig csak a rákövetkező naptól mondható le az étkezés. 

 Ingyenes étkezőknek is szükséges az étkezés lemondása hiányzás esetén! 

 Abban az esetben, ha a Szülő/Gondviselő, illetve pedagógus nem jelentette le a hiányzást, annak 

visszamenőleges rögzítésére lehetőség nincs. A hiányzás bejelentése a Szülő/Gondviselő felelőssége. 



 A lemondott étkezések térítési díja a következő hónapban kerül jóváírásra. 

 Az étkezés végleges lemondására, írásos formában van lehetőség, az erre a célra rendszeresített 

nyomtatvány kitöltésével. 

 

Hátralék kezelése a városüzemeltetés feladata. 

 


