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TÁJÉKOZTATÓ
az általános iskolai intézményi gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési térítési díj beszedése a 2017/2018 tanévben a
szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg, kivéve a szeptember hónapot.
Az étkezést 2017. szeptember 1-től biztosítjuk az általános iskolák diákjainak.
Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség!
Az étkezés igényléséhez a 2. számú melléklet (IGÉNYLŐLAP) kitöltése szükséges.
Étkezési térítési díjkedvezményre jogosultság esetén a következő igazolást szíveskedjék benyújtani:

rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;

három vagy több gyermekes család esetén elegendő a 3. számú melléklet (nyilatkozat Gyvt.
21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés szerinti ingyenes vagy
kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez)

tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolást;

sajátos nevelési igényű gyermek esetén megyei vagy országos szintű szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleményét;

nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásában részesülő fiatal felnőtt esetén az átmeneti
gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény
vezetője által írt igazolást.

önkormányzati kedvezményre jogosult gyermek esetén az önkormányzati határozat másolatát.
A hiánytalanul kitöltött, aláírt nyilatkozatok, igazolások benyújtásának határideje:
2017. augusztus 28.
A nyilatkozatok leadhatók az iskolában, illetve személyesen a Miskolci Közintézményműködtető Központ Pénzügyi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 13.) Hétfő-Csütörtök 8.0015.00-ig, Péntek 8.00-12.00-ig
Az általános iskolai étkezési térítési díjak a 2017. szeptember 1-én érvényben lévő étkezési
nyersanyagnormák alapján (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének II24/271.188/2015. számú határozata) az alábbiak:

NORMÁL étkezés esetén a tanulók
által fizetendő
tízórai
ebéd
uzsonna

DIÉTÁS étkezés esetén a tanulók
által fizetendő
tízórai
ebéd
uzsonna

72 Ft/adag
314 Ft/adag
80 Ft/adag

72 Ft/adag
466 Ft/adag
80 Ft/adag

A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni (37/2014. (IV. 30.)
számú EMMI rendelet). Az igénybevételhez csatolni kell a szakorvosi igazolás másolatát.
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Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat minden tanév elején újra be kell nyújtani
mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A tanév folyamán az étkezésre később
jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt. A Szülő/Gondviselő felelőssége
megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell
megfizetnie.
Az étkezési térítési díj befizetését készpénzes befizetéssel, illetve átutalással történő módon is
biztosítjuk:

készpénzzel: havonta 2 alkalommal előre közölt időpontokban, ezen kívül munkanapokon –
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 15.00 óráig, pénteken 8.00 – 12.00 óráig a Miskolci Közintézmény–
működtető Központ (Miskolc, Városház tér 13.) pénztárába.
 átutalással: a CIB bank iskolánkénti élelmezési számláira (10700086-67733123-54000007).
Átutalás esetén a közlemény rovatba a következő adatokat kell feltüntetni: gyermek nevét,
osztályát és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi pontos összeg kerüljön
átutalásra, továbbá, hogy több gyermek esetén az étkezési díjat külön-külön utalják.
Az étkezés lemondását, illetve a hiányzást követő újraigénylés bejelentését tárgynapot megelőző
napon 8:30-ig tudjuk fogadni.
A tárgynapot megelőző napon 8:30-ig - a jelen tájékoztatóban szereplő módon - lemondott étkezés
térítési díjának összege a tárgyhót követő hónapban jóváírásra kerül.
Az étkezési igényben történő változásokat az iskolai ügyintézői telefonszámon (4. számú melléklet)
vagy személyesen a Miskolci Közintézmény–működtető Központ Miskolc, Városház tér 13. szám
alatti székhelyén vagy e-mailben az mkmk.menza@gmail.com címen kell bejelenteni a gyermek neve,
osztálya, intézménye és a változással érintett napok megjelölésével. A módosításokat ezeknek az
adatoknak a megadásával, illetve a felsorolt lehetőségeken áll módunkban elfogadni!
Az igénybe vett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre
váltás) a tárgyhót követő hónap első napjától tudjuk figyelembe venni.
A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az
étkezés lemondását, illetve az étkezés újraigénylésének bejelentését a megadott telefonszámon
vagy személyesen!
A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!
Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás
történik – pl.: iskolaváltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnés – az étkezési díjat
szedő dolgozónak 3 napon belül szíveskedjen azt jelezni.
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2. számú melléklet

IGÉNYLŐ LAP
2017/2018. tanévben igénybe vehető általános iskolai intézményi gyermekétkeztetéshez
I. Személyes adatok
Gyermek neve:

…………………………………………………………..

Osztály:

…………………………………………………..............

Oktatási intézmény:

…………………………………………………………..

Szülő/gondviselő neve: …………………………………………………………..
Lakcím:

……………………………………………………..…...

Telefonszám:

………………………………………………………….

e-mail cím

……………………………@.........................................

II. Étkezés igénylése
Az első tanítási napon (2017. szeptember 1.) igényel-e étkezést:
igen
nem
2017. szeptember 4-től gyermekem számára az alábbi étkezést igénylem:
háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
kétszeri étkezés (tízórai, ebéd)
kétszeri étkezés (ebéd, uzsonna)
egyszeri étkezés (ebéd)
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III. Nyilatkozat
Szülő/Gondviselő nyilatkozom, hogy ………………………………………………. nevű gyermekem
vonatkozásában a 2017/2018-as tanítási évben az étkezés ellenértékét
- készpénzes befizetéssel
- banki átutalással kívánom fizetni.
(A megfelelőt kérem aláhúzni (csak az egyik jelölhető))
Alulírott kötelezem magam, hogy banki átutalás esetén
- az átutalási megbízáson a közlemény rovatban a következő adatokat vesszővel elválasztva
minden alkalommal feltüntetem: gyermek neve, osztály neve, befizetett hónap
- több gyermekem étkezési díját külön-külön utalom át.

IV. Étkezés lemondása
Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8.30 óráig lehetséges.
A lemondást az iskolai ügyintézői telefonszámon vagy személyesen a Miskolci
Közintézmény-működtető Központ Miskolc, Városház tér 13. szám alatti székhelyén lehet
kezdeményezni.
Alulírott kijelentem, hogy az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatót elolvastam, az
abban foglaltakat megértettem, és azok ismeretében döntöttem a jelen igénylőlapon rögzítettek szerint.
Jelen dokumentum két eredeti példányban került kiállításra, egy példány a kötelezettnél, egy példány
pedig az Miskolci Közintézmény-működtető Központnál marad.

Miskolc, 2017. …………………………………………………

………………………………………………..
szülő/gondviselő aláírása
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3. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes
vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
1. Alulírott ..................................... (szül. név: .............................., szül. hely, idő .................,
..... ... ... anyja neve: ..............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a
1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja
neve: ...................................................),
1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja
neve: ...................................................),*
1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja
neve: ...................................................),*
szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és (2)
bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi
jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ......
napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy e) utógondozói ellátásban részesül.
2. Az étkeztetés biztosítását
□ kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
□ a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
□ a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy
□ kollégiumi, externátusi ellátás esetén a következő étkezések: ...........................................
vonatkozásában kérem.
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3. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a
következő egészségi állapotra tekintettel: ....................................................................
4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés
normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.
Dátum: ...................................

.................................................................
az ellátást igénylő
(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett
gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő,
intézményvezető, utógondozói ellátott fiatal
felnőtt esetén az ellátást igénylő) aláírása

* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után
ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő a normatív kedvezményt. Ha
különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek
számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek.
** A megfelelő pont jelölendő!
*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven
aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt
vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól
függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett
gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.
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