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ELJÁRÁSREND 

A diákétkeztetés befizetéséhez 

 

   Az étkezések pénzügyi folyamata 

- a tanulók szeptember 15-éig előleget fizetnek be 

- minden tárgyhónapot követő 10-éig számla készül a ténylegesen igénybevett, illetve a nem lemondott 

étkezésekről 

- a pénztár írásban kiértesíti az osztályfőnököket a fizetendő összegekről, akik a tanulókat tájékoztatják a 

befizetendő összegekről 

- minden tárgyhónapot követő 15-ig be kell fizetni a kiszámlázott összeget, ellenkező esetben a 15-ét követő 

első keddtől étkezést nem tudunk biztosítani 

- késedelmes fizetés (késedelmes fizetésnek minősül az is, amikor nem a teljes összeg kerül befizetésre vagy 

átutalásra) esetén a teljes összeg beérkezését követő naptól válik újra jogosulttá a teljes étkezésre  

- a tanulók adott tanévi utolsó 2 havi étkezése egyszerre kerül kiszámlázásra, melyből a szeptemberben 

befizetett előleg levonásra kerül. 

 

Az étkezési térítési díj megállapításának, és a befizetésének, az étkezések lemondásának a folyamata: 

- megállapításra kerül a tanév elején, hogy a tanuló részesül-e, s ha igen, milyen kedvezményben 

- a teljes napi háromszori étkezést veszi-e igénybe (kollégista tanulónak a napi háromszori étkezés 

igénybevétele a kollégiumi bentlakás kötelező feltétele) bejáró tanulók esetében ebéd igényelhető. 

- ezek után, amennyiben a tanuló egész hónapban jelen volt és igénybe vette az étkezést, akkor a fentiek 

figyelembevételével 1 hónapnyi étkezés kerül a hó végén követő 10-éig kiszámlázásra (kivétel a tanév 

utolsó 2 hónapja, amikor a két hónap egyben, 15-ét követő 5 munkanapon belül kerül kiszámlázásra) 

- étkezést lemondani telefonon, írásban, személyesen, szülő, gondviselő vagy az osztályfőnök által lehet, a 

lemondás napját követő naptól  

- a nem lemondott, de ténylegesen igénybe nem vett étkezések esetében úgy kell tekinteni, mintha igénybe 

vette volna.  
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Kedvezményes étkezésre jogosultak köre: 

50%-os térítési díj kedvezményre jogosult az a tanuló, aki: 

1. Tartósan beteg. 

Igazolása szakorvos által kiállított szakvéleménnyel történik. 

2. 3 vagy több gyermekes családban él. 

Igazolása a megállapított családi pótlék összegével történik. 

3. Gyermekvédelmi támogatásban részesül. 

Igazolása érvényes önkormányzati határozattal történik. 

 

100%-os térítési díj kedvezmény: 

1. A tanulót gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vettek, vagy utógondozói ellátásban részesül. 

Igazolása az átmeneti gondozást biztosító intézmény által kiállított igazolással történik. 

A kedvezmények megállapítása attól a naptól történik, amikor a tanuló a kedvezményre jogosító igazolást 

bemutatta, leadta. 

Nyersanyagnorma 2022. november 1-től nettó 1 000,-Ft/nap 

Fizetendő étkezési díjak 

Kollégista tanulók esetén: 

    
Igénybe vett étkezési  

100%-os térítés esetén 50 %-os térítés esetén  

napok száma  
1 1270 635  
2 2540 1270  
3 3810 1905  
4 5080 2540  
5 6350 3175  
6 7620 3810  
7 8890 4445  
8 10160 5080  
9 11430 5715  

10 12700 6350  
11 13970 6985  
12 15240 7620  
13 16510 8255  
14 17780 8890  
15 19050 9525  
16 20320 10160  
17 21590 10795  
18 22860 11430  
19 24130 12065  
20 25400 12700  
21 26670 13335  
22 27940 13970  
23 29210 14605  

Bejáró tanulók:    
Ebéd 100% térítési díj esetén 550,- Ft/adag, 50%-os térítés esetén: 275,- Ft/adag  
 Az étkezés térítési díjak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák. 

 

 

Ásotthalom, 2022. október 20.  
 

 

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

igazgató 

 


