
 
Étkezési információk 

 

 

Étkezési díjak: 2022. 09.01.-től 24/2020.(XI.26) önkormányzati rendelet alapján: 

Normál étkezés: 

• Tanuló ebéd 415 Ft/nap 

• Tanuló napközi (tízórai+ebéd+uzsonna) 640 Ft/nap 

• Tanuló tízórai + ebéd 530 Ft/nap 

• Tanuló uzsonna+ ebéd 525 Ft/nap 

• Középiskolás ebéd 460 Ft/nap 

• Alkalmazott ebéd 964 Ft/nap 

Diétás étkezés: 

• Tanulói ebéd 445 Ft/nap 

• Tanuló napközi (tízórai+ebéd+uzsonna) 690 Ft/nap 

• Tanuló tízórai+ebéd 530 Ft/nap 

• Tanuló Uzsonna+ ebéd 565 Ft/nap 

• Középiskolás ebéd 490 Ft/nap 
 

Ebédlemondás: 

Szabóné B. Piroska: 20/960-67-98, vagy e-mail: menza.kodaly@gmail.com 

Minden nap 8:40-ig lehet lemondani a másnapi ebédet. (Hétfői ebédlemondást csak pénteken 

8:40-ig tudunk elfogadni!) Csak olyan lemondást tudunk elfogadni, amit előre bejelentettek. 

 A menün csak következő hónaptól tudunk változtatni, amennyiben a szülő adott hónap 

20.-ig jelzi ezt az étkezési ügyintézőnek. 

Az étkezési díj befizetése: 

•  egyéni átutalással vagy 

•  csoportos beszedéssel lehetséges, melyek regisztrációhoz kötöttek.  

A felső tagozatban, illetve középiskolában a gyermekek Kecskemét kártyával ebédelnek. A 

megrendelt adagot kell kifizetni, nem pedig annyit, ahányszor használta a kártyáját.  

A kártya használata kötelező! Elvesztése esetén 760 Ft-ért tudunk újat rendelni! Elvesztett, 

otthon felejtett Kecskemét Kártya pótlására az ebédjegy alkalmas, amit a diáknak kell 

kérnie a pénztárban! 

Étkezés igénylés csak elektronikusan lehetséges, illetve bármilyen nemű kedvezmény igényléséhez, a megfelelő 

mellékletet csatolni kell, melyet csak eredeti példányban tudunk elfogadni! 

Mindennemű változást a szülő köteles 15 napon belül bejelenteni, mert ha nem, és továbbra 

is igénybe veszi jogtalanul a kedvezményt, akkor az visszafizetési kötelezettséggel jár!! 

Csak a kormányrendelet szerint járhatunk el, és az abban foglaltak a szülőkre is szigorúan 

vonatkozik!  



A továbbiakban is a következő kedvezmények vehetők igénybe: 

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – 100% kedvezmény (ÁLTALÁNOS ISKOLA) 

 

2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény- 50% kedvezmény (KÖZÉPISKOLA) 

Határozat kell hozzá! Rendszeres gyermekvédelmi határozat, mely a határozaton szereplő dátumtól 

dátumig jogosít a kedvezményre. Késedelmes leadás esetén max. 3 hónap írható jóvá az adott tanévben.  

Kérjük a szülőket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt időben kezdjék el intézni, mert 

fontos, hogy a határozat megérkezzen az előző lejárta előtt.  

 

3. Három- vagy több gyermek – 50% kedvezmény 

              Nyilatkozatot kell hozzá, nem igazolás! Nagycsaládos kedvezmény bejelentést követő hónaptól illeti meg 

a kedvezmény.  

 

4. Tartósan beteg – 50% kedvezmény 

Szakorvosi igazolás kell hozzá! Magasabb összegű családi pótlék megállításáról határozat vagy tartós 

beteg szakorvosi igazolás. Benyújtást követő naptól veheti igénybe a kedvezményt. 

 

5. SNI – 50% kedvezmény 

(Sajátos nevelésű igényű) gyermek esetén az Országos vagy Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakértői vélemény kell! Benyújtást követő naptól illeti 

meg. (Mivel a szakvéleményt több hónap csúszással kapják a szülők, ezért előzetes szakvélemény is 

elfogadható, viszont a végleges szakvéleménnyel mindenképpen a megérkezést követően ki kell cserélni.)  

6. Nevelésbe vett gyermek – 100% kedvezmény 

A 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet 9. melléklete kell hozzá! 

 

Mindennemű változást a szülő köteles 15 napon belül bejelenteni, mert ha nem, és továbbra 

is igénybe veszi jogtalanul a kedvezményt, akkor az, visszafizetési kötelezettséggel jár!! 

 

Csak a kormányrendelet szerint járhatunk el, és az abban foglaltak a szülőkre is szigorúan 

vonatkozik! 

 

 

DIÉTÁS ÉTKEZÉS FELTÉTELE 

A „37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról” előírása szerint, iskolai 

diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás mellett tudunk biztosítani, 

Szakorvos: 

a)  endokrinológia és anyagcsere-betegség ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos, 

b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos, 

c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos 

d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos.  


