
INFORMÁCIÓK AZ ÉTKEZÉSRŐL 

 

A 2022/2023-as tanévben is van lehetőség az iskolai étkezés igénybevételére.  

Ez kollégista tanulók esetében napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora), a nem kollégisták 

esetében napi egyszeri étkezést (ebéd) jelent.  

Nem kollégisták esetében az iskolai étkezést a szülő igényli, a „megrendelő” visszaküldésével 

(deakvpgazd@gmail.com).  

Leendő 9. osztályos tanulók, ha a beiratkozáskor nem töltöttek ki iskolai étkezéssel kapcsolatos 

adatvédelmi nyilatkozatot, akkor azt is mellékelni kell a megrendelőhöz, valamint az első befizetési 

napon eredetiben szíveskedjenek magukkal hozni. 

 

Adatvédelmi nyilatkozat és az étkezési megrendelő leadási határideje: 2022. augusztus 17.  

 

 

Étkezési kedvezmények 

 
Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot 

igazolni kell.  

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a gyermek számára:  

 Nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban részesül szükséges igazolások:  

- szülői nyilatkozat 2 ( 8. sz. melléklet )  

- nyilatkozat 3 ( 9. sz. melléklet )  

- Kormányhivatal által kiállított határozat fénymásolata.  

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50 %-os normatív kedvezményével kell 

biztosítani:  

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül szükséges igazolások: 

- szülői nyilatkozat 2 ( 8. sz. melléklet )  

- érvényes önkormányzati határozat fénymásolata  

 Ha a tanuló olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek szükséges 

igazolások:  

- szülői nyilatkozat 1  

- szülői nyilatkozat 2 ( 8. sz. melléklet ) 

 Ha a tanuló tartósan beteg vagy fogyatékos szükséges igazolások: 

- szülői nyilatkozat 2 ( 8. sz. melléklet )  

- Kormányhivatal által kiállított igazolás fénymásolata emelt összegű családi pótlék 

folyósításáról vagy,  

- szakorvos által kiállított „IGAZOLÁS” a betegségről (fénymásolat), sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői 

vélemény fénymásolata.  

 

 



Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe!  

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más 

bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós 

nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. A szülőnek, gondviselőnek 

a gyermeket érintő mindennemű változásról 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van.  

Az igazolásokat, nyilatkozatokat az első befizetési napot megelőzően szíveskedjenek leadni, 

elküldeni, ellenkező esetben a kedvezményt szeptember hónapra sajnos nem tudjuk érvényesíteni. 

 

Elérhetőség:  

06 20/779-6754  

deakvpgazd@gmail.com 

Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat és a normatív kedvezményhez szükséges nyilatkozatok 

letölthetők a https://veinszol.hu/etkezesi-dij-beszedes/ oldalról is. 

 

 

Befizetés várható időpontjai:  

2022.09.01 Csütörtök 800-1500 

2022.09.05 Hétfő 800-1500 
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