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V á r o s ü z e m e l t e t é s i  I n t é z m é n y  

4 2 2 0  H a j d ú b ö s z ö r m é n y ,  R a d n ó t i  M i k l ó s  u .  1 .  

/ : (52) 229-562, 561-066,  06-20-254-3438, info@hbvarosuz.hu  

 

 

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő! 
 

 

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

Képviselő- testületének a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 20/2021. (VI.14.) 

önkormányzati rendelete alapján a 2021/2022. tanévben a szolgáltatást (étkezést) megelőző hónap 25. 

napjáig, előzetes befizetéssel vagy átutalással valósul meg.  

 
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. 

A gyermekek a térítési díj befizetése, átutalása után másra át nem ruházható étkezési jegyet kapnak, 

melyet a tanuló a déli főétkezés kiadásakor ad le. Étkezést kizárólag jegy ellenében lehet igénybe venni. 

A jegyek az étkezési díj készpénzes befizetésekor, illetve átutalását követően átvehetőek a 

Városüzemeltetési Intézményben.  

Étkezési jegy csak teljes hónapra vásárolható! A tárgyhónapban fel nem használt étkezési jegyek a 

következő hónapban felhasználhatóak. 

 

A 100% díjkedvezményre jogosult étkező, illetve 50% díjkedvezményre jogosult tanulók esetében 

étkezési jegy csak a kedvezményre jogosító dokumentumok megléte és bemutatása esetén adható ki! 

  

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét - a gyermek 

étkezésére tekintettel - betartani szíveskedjék!  

 

Tájékoztatom, hogy jelenleg a 2020. január 01. napján érvényben lévő iskolai étkezési díjak vannak 

hatályban. 

 

Az iskolai étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:  

 készpénzzel: Városüzemeltetési Intézmény, Radnóti M. u. 1. 

 átutalással: a 11738060-16733651-00000000 számú bankszámlára.  

Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a tanuló nevét, osztályát, az iskola 

nevét és a befizetett hónapot.  

- pénztári készpénzbefizetéssel OTP bankfiókban a Városüzemeltetési Intézmény számlájára 

 

Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön átutalásra, több gyermek esetén 

külön-külön utalják az összeget.  

 

Az igénybevett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre 

váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.  

 

 

A 100% díjkedvezményre jogosult, térítésmentesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés 

lemondását, illetve visszajelzését az iskolai ügyintézőnél telefonon vagy személyesen! 

A szülő kötelessége annak jelzése, hogy hiányzást követően a tanuló mely naptól veszi újra igénybe 

a gyermekétkeztetést! 
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Minden étkezést igénybe vevőnek szükséges benyújtania a „Hozzájáruló nyilatkozat a személyes 

adatok kezeléséhez/ Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatványt!  

 

A 100% és 50% díjkedvezményre jogosult tanulók esetében benyújtandó továbbá: 

- „Igénylőlap normatív étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez” 

- „Nyilatkozat a Gyvt. 1/B.§ (1) bekezdés b) – d) pontja és a Gyvt. 21/B. §. (2) bekezdése szerinti 

ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez” 

- „Igazolás az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett 

gyermek ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei gondozására és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói 

ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való 

jogosultságához” 

 

A nyomtatványok letölthetőek Hajdúböszörmény város honlapjáról, 

https://hajduboszormeny.hu/varosuzemeltetesi-intezmeny.  

 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.  

 

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2021. őszétől 100%, illetve 50%-os 

kedvezményre lesz jogosult, a következő igazolást is szíveskedjék benyújtani:  

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;  

 nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a 

gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolást;  

 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés b)-d) pontja 

és a Gyvt. 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés 

igénybevételéhez);  

 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleményét.  

 

Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség, melyeket 

kitöltve, aláírva papír alapon, postai úton vagy szkennelve/ fotózva e-mailben 2021. augusztus 15-

ig juttassanak el az iskolai ügyintézőjüknek vagy a Városüzemeltetési Intézmény 

Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám alá! (email: info@hbvarosuz.hu) 

 

A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt.  

 

A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani a kedvezményre jogosító igazolásokat, 

ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.  

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás 

történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnés – azt az étkezési díjat 

szedő dolgozónak 3 napon belül szíveskedjen jelezni.  

 

Köszönöm együttműködését!  

 

Hajdúböszörmény, 2021. június 15.  

 

 

        

 

Vezendi Krisztián 

           intézményvezető 

https://hajduboszormeny.hu/varosuzemeltetesi-intezmeny

