
INFORMÁCIÓK AZ ÉTKEZÉSRŐL 

 

A 2019/2020-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.  

Térítési díjak: 

- reggeli: 240 Ft/nap 

- ebéd: 490 Ft/nap 

- vacsora: 310 Ft/nap 

 

Kérjük, hogy az új diákok egy kitöltött adatvédelmi nyilatkozatot hozzanak 

magukkal az első befizetési napokra (2019. szeptember 2-3). A befizetésre a K 

épület kollégiumának 211-es szobájában 8 és 15 óra között van lehetőség. 

 

Azok a nem kollégista diákok, akik szeptember 2-tól már igénylik az étkezést, 

kérjük, ezt írásban jelezzék a deakvpgazd@gmail.com e-mail címre augusztus 29-

ig. Ha nincs jelzés az étkezést csak szeptember 4-től tudják igénybe venni. 

 

Étkezési kedvezmények 

Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján 

történik, a jogosultságot igazolni kell. 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a gyermek 

számára: 

1. Nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban részesül 

A 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: 

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

A szükséges igazolások: 

- szülői nyilatkozat 2 (8. sz. melléklet) 
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- érvényes önkormányzati határozat fénymásolata 

 

2. Ha a tanuló olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 

nevelnek 

A szükséges igazolások: 

- szülői nyilatkozat 1 

- szülői nyilatkozat 2 (8. sz. melléklet) 

 

3. Ha a tanuló tartósan beteg vagy fogyatékos 

A 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 2019. szeptember 2-án és 3-án, az első befizetési napokon 

szíveskedjenek magukkal hozni. Ellenkező esetben sajnos a kedvezményt 

szeptember hónapban nem tudjuk érvényesíteni. 

 

 

  

 

 

 


