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TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAI ÉTKEZÉSRŐL 

Tisztelt Szülők/Gondviselők! 
 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket intézményünk közétkeztetéséről.  
 
Jelen tájékoztatás melléklete a „NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSRŐL” nevű nyomtatvány, melyet kitöltve és 
aláírva kell leadni intézményünkben, vagy postai úton intézményünk címére (2481 Velence, Ország út 19.), 
illetve raktar@entz.hu e-mail címre szkennelve eljuttatni!  
 
Térítési díj befizetés módja:  
A 2018/2019. tanév befizetési napjai és ideje az iskola és a kollégium épületében elhelyezett hirdető táblán 
kifüggesztésre kerül, továbbá Weboldalunkon megtekinthető.  
 
Készpénz fizetés esetén:  
Az étkezési térítési díjakat az iskola élelmezési ügyintézőjénél az alább felsorolt befizetési napokon 07:00 
órától 14:00 óráig lehet befizetni, illetve az iskola számlájára utalni:  
 
Az étkezési díjak befizetési időpontjai a 2017/2018. tanévben:  

2018. szeptemberre:  2018. augusztus 27., 28., 29.  

2018. októberre:  2018. szeptember 24., 25., 26.  

2018. novemberre: 2018. október 24., 25., 26.  

2018. decemberre: 2018. november 26., 27., 28.  

2019. januárra: 2018. december 17., 18., 19.  

2019. februárra: 2019. január 28., 29., 30.  

2019. márciusra: 2019. február 25., 26., 27.  

2019. áprilisra: 2019. március 25., 26., 27.  

2019. májusra: 2019. április 22., 23., 24.  

2019. júniusra: 2019. május 27., 28., 29.  

2019. júliusra: 2019. május 27., 28., 29.  

 
A 2018/2019. tanévre újonnan beiratkozó diákok étkezési térítési díját a „NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSRŐL” 
nevű nyomtatvány kitöltésével egyidejűleg kell fizetni!  
 
Banki utalás esetén:  
 
A banki utalás és a készpénzes befizetés időpontjai azonosak!  
 
A Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00333843-00000000 számú számlára kérjük az utalást, 
melyen kérjük megjelölni a diák nevét és melyik hónapra vonatkozik az utalás.  
 
Az étkezés szünetelését a hiányzás napján 09:00 óráig kell jelezni személyesen, telefonon vagy e-mail-ben. 
Amennyiben 09:00 óráig megtörténik a lemondás, úgy másnaptól tudjuk felfüggeszteni a diák étkezését.  
 



A visszajelentés is ugyanígy működik, vagyis mindig csak jelzés után tudunk újból étkezést biztosítani. Az 
étkezés ismételt rendelését kérjük előző nap 09:00 óráig jelezni! 
 
- élelmezési ügyintézőnél:  
 
telefonon (22/472-270/16 mellék) vagy  
e-mail-ben (belane.horlay@entz.hu) 
 
Térítési díj mértéke:  
 
Intézményünkben 2018. szeptember 01-től az alábbi térítési díjak érvényesek:  
 
100 %-os térítés esetén:  
reggeli  170 Ft/nap  
ebéd  470 Ft/nap  
vacsora  350 Ft/nap  
 
50 %-os térítés esetén:  
reggeli  85 Ft/nap  
ebéd  235 Ft/nap  
vacsora  175 Ft/nap  
 
Kedvezmények (1997. évi XXXI. törvény 21/B.§. alapján)  
 

- Az utógondozási ellátásban részesülő, illetve nevelésbe vett tanuló a térítési díj 100 %-át veheti 
igénybe (ingyenesen étkezik),  
Szükséges igazolás: a gyámhatóság jogerős határozatának fénymásolata.  
 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló a térítési díj 50 %-át veheti igénybe.  
Szükséges igazolás: a támogatást megállapító határozat fénymásolata.  
 

- három vagy több gyermekes család esetén gyermekenként a térítési díj 50 %-át veheti igénybe,  
Szükséges igazolás: a szülő nyilatkozata (a tájékoztató melléklete).  
 

- tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek a térítési díj 50 %-át veheti igénybe.  
Szükséges igazolás: a magasabb családi pótlékot megállapító határozat, vagy a tartós betegség szakorvosi 
igazolása, illetve a fogyatékosság tényét igazoló szakértői vélemény.  
 
A kedvezményes étkeztetésre jogosító, érvényes igazolások másolatát 2018. június 30-ig kell leadni 
intézményünkben, vagy postai úton címünkre (2481 Velence, Ország út 19.) illetve raktar@entz.hu e-mail 
címre szkennelve eljuttatni szíveskedjenek! Ennek elmulasztása esetén a tanuló az étkezési díj teljes árát 
fizeti meg. Az érvényes igazolások leadás után visszamenőleg jóváírásra kerül a különbözet.  
 
Amennyiben a kedvezményre való jogosultságban a tanév során változás áll be, azt nyolc napon belül be 
kell jelenteni a szükséges igazolások bemutatásával.  
 
Velence, 2018. június 21.  
 
 
  Stossek Balázs  
  igazgató 
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