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Iskolai, kollégiumí étkeztetéssel kapcsolato s tájékoztatő

2013. január l-jétől az étkeztetési feladatokat a közoktatási intézményekben, kollégiumokban a
jogszabályi előírások alapjána SzékesfehérváriIntézményi Központ (későbbiekben: SZIK) látjael.

Az étkeztetésre az általános iskolák tanulói esetében az oktatási intézményben, a középfokú
intézménYekben (középiskola, gimnázium, kollégium) az iskola épületében, yagy a közvetlen
közelében működő étteremben van lehetőség.

Az étkezési díj beszedése minden tárgyhónapoí megelőző hónap végén történik (pl. a szeptember
hónapra augusáus végén).

Az általános iskola tanulóinak étkezési díját élelmezési ügyintézőnk az oktatási intézmény gazdasági
irodájában kettő * előre meghirdetett - konkrét napon szedi be. A középiskolákban, kollégiumokban
az élelmezési Ügyintézónek az oktatási intézrlényben egy _ előre meghirdetett _ konkrét napon kell
befizetni az étkezési térítési díjat.Ezentulmenően egy pótbefizetési napot biztosítunk a tanulóknak.

Általános iskolai étkeztetés esetén ebédet, vagy háromszori étkezést (tizőrai, ebéd, uzsonna) fudunk
biáosítani. KÖzépiskolai étkeáetés esetén csak ebéd lehetséges. Kollégiumi étkeáetéskor ebédet,
vagY háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) igényelhet a tanuló. A háromszori étkezést
igénylőknek pénteki napon a vacsora nem biáosított.

AmennYiben váltoúatni kívánnak az étkezés igénybevételének módján , azt a következő hónaptól van
lehetőség figyelembe venni, és minden esetben írásban kérjük a gazdasági ngyintéző felé jelezni. Az
írásos kérelmet minden esetben a szülőnek kell aláírnia.

A betegség, hiányzás miatti lemondást általános iskolában az alsós és felsős tanulóknál, valamint
kÖzépiskolás tanulók esetében is jelezní kell közvetlenüI a SZIK élelmezési ügyintézőjének
telefonon. A gyermek hiányzása esetén a szűlő felelőssége ahíányzás időben tőrténőjelzése, csak
ebben az esetben van lehetőség ahiányzás figyelembevételére. Az ad,ott iskolában, kollégiumban az
étkezés lemondásának rendjéről az élelmezési ügyintézőnél informálódhat. Az étkezés lemondása,
illetve újbóli megrendelése történhet telefonon és e-mail-ben.

A diétás étkezés igénybevételét külön kell jelezni az élelmezési ügyintéző kollégánk felé.

Elelmezési űgyintéző kolléga elérhetőségei:

o telefon: 06/7016699- 086 név: Szépszóné Kerti Kornélia
o e-mail : etkezes. istv ankiraly @szik. szekesfehervar.hu

Az e-mail csak és kizárőlag az étkezéssel kapcsolatos jelzések (lemondás, visszamondás stb.)
úgy intézőhöz tőrténő eljuttatására szolgál.



Jelen tájékortatőval egyidejűleg felmérésre kerül minden tanuló várható étkezési igénye, illetve
kedvezményekre való jogosultsága. A csatoltan megküldött és a snjlő/gondviselő által kitöltött
,tskolai étkeztetési felmérési adatlapol" és a ,JYyilatkozat" elneyezésű nyomtatványt kérjük a jövő
tanévre beiratkozók esetében a beiratkozás napjáig, egyéb esetben a tanév végéig az élelmezési
ügyintézőnk részére eljuttatni.

Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a 1997.évi xxxl törvény, 32812011.
(XII.29.) Kormány rendelet, 2015.évi LXIII. törvények vonatkozói pontjai szabályozzák.

, *l ,
Tartós beteg vagy fo,gyatékos gyermek esetén (orvosi igazolás, sajátos nevelési igényu tanuló esetén
határozat alapján csalt a beteg gyermekre vehetó figyelembe):
- naPPali rendszerű iskolai oktatásban résá vevő tanuló 50%-os kedvezményre jogosult
A tartós betegség orvosi igazolása, a fogyatékosságról szőlő haíározat iziníen határozott idejű,
célszení időben elindítani az űjabb orvosi vagy egyéb vizsgálatot a kedvezmény folyamÁs
érvényesíthetősége érdekében.

Három vagy több gyermekes családoknál:
- naPPali rendszerű iskolai oktatásban résrtvevő tanuló 5O%-os kedvezményre jogosult
(Jogosultak köre: 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszení iskolai oktátá.bun résá vevő
tanulÓ, ha olYan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az
I997.évi XXXI. törvény 2llB. §(1) bekezdés b)pont ba) alpontja alapján a tanuló nem résiesril
ingyenes intézményi gyermekétkeáetésben. Kedvezményes intéiményi gyermekétkeáetés
biZosításához közös hánartásban élőként kell figyelembe vónni a) a tizennyolc--éven a|u|i, b) a
huszonÖt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszeni iskolai bktutárbun résztvevő,
a naPPali oktatás munkarendje szerint szewezett felnőttoktatásban résá vevő vagy felsőoktatási
intézménYben nappali képzésben tanuló, és c/ életkortól fiiggetlenül a tartósan beteg vagy súlyos
fogYatékos gYermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes haállyal elhelyezett gyermeket, ,riamint a
nevelőszÜlőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozői ellátásban részesülő fiatal
felnőttet.)

Re n d sze res gye rm ekvéd elm i tám o gatás alapj án Q e gy zői határ ozat alapj án) :
- 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részí vevő tanuló 100%-os kedvezmónvre
jogosult
- 9. évfolyamtól nappali rendszerű iskolai oktatásban résá vevő tanuló 50%-os kedvezményre jogosult
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás kedvezményehatátozott időre szól (á|talában l évÍ), az
igénY megúj Ítását a szülŐ három hónappal az előző hatfuozat lejárta előtt kezdem ényezheti az illetékes
ÖnkormánYzatnál, Így gyermeke részére akedvezményes étkeztités folyamatosan biztosított.

Nevelésbe vett gyermek esetén
- 1-8. évfolyamon,9-12. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résá vevő tanuló l00%-

os kedvezményre jogosult

Utógondozói ellátásba vett gyermek esetén
- 9 osztál5nől nappali rendszerű iskolai oktatásban résá vevő tanuló 100%-os kedvezményre

jogosult

A,támogatások figyelembe vételéhez kérjük a jogosultság alátámasztására szolgáló dokumentumok
(Pl, határozat, szakértői vélemény, orvosi igazolás stb.) másolat át az ügyintézónekleadni.

Székesfehérv ár, 20l 8. április 06.

Eszéki Ágnes sk.
főigazgatő

Tisáelettel:



Székesfehérv ári Intézményi Központ
8000 Székesfehérvár, Budai u.90. Leadási határidő: új beiratkozóknálbeiratkozásnál, egyéb esetekben tanév végéig.
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Székesfehérvári István Kir:áIy Általános Iskola étkeáetési feladatellátási hely

Gyermekneve:.., Jelenlegi osztáIya......

Gyermek szül.helye: ....... Gyermek szül.ideje: ... ... ........

Lakcím:

Tartózkodási Cífi{, levelezési cím (amdnnyiben lakcímtől eltérő):

Anyja születési neve:

Szülő (anya)/gondviselő neve: ... ..,.. telefonos elérhetősége :

Szülő(apa)/gondviselő neve: ........ telefonos elérhetősége:

Szülők elektronikus elérhetősége (e-mail cím) :

Kéri gyermeke étkeáetését?

Ha igen:

IGEN

menzát (csak ebéd)

NEM

napkőzit (3 -szori étkezés)yagy

AZETKEZES TER ID KED AZ ALÁBBI ESETDKBEN:
(kaPcsolódó szabályozás: 1997.évi XXXI. törvény, 32812011 (XIL29) Kormány rendelet, 2015.évi LXI[. törvény)

A kedvezmény érvényesítése érdekében, kérem húzza alá a megfelelő választ:

1. Gyermeke tartós beteg, sajátos nevelési igényti (SND, emelt összegű
családi pótlékot kap (50%)
(étkeztetésfelmérésiadatlap,nyíIatkozat,határozaítal,
szakértői véleménnyel, orvo si i gazolással kell igazolni)

2. Három vagy több eltartott gyermeket nevel (50%)
(étkezteté s fe lm érés i adatlap, ny ilatko zat)

3. Gyermeke után rendszeres ryermekvédelmi támogatásban részesül
(étkeáetésfelmérésiadatlap,nyilatkozat,Ilatátozatlalkelligazolni,

1-8. osztály 100Yo, 9-12. osztály 50%o)

4. Nevelésbe vett gyermek esetében
(étkeáetésfelmérésiadatlap,nyilatkozaí,határozattalkelligazolni,

1-8,osá. l00Yo, 9-12.osúály 100%)

5. Utógondozói ellátásba vett gyermek esetében
(étkezteté s fe lm éré s i adaílap, ny ilatko zat és határ o zatlal kel l i gazo lni,
9. osztálytől l00 %)

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

AlulÍrott nyilatkozom, hogy háztartásomban élő gyermekeim száma (valamennyi
glermeket csak egl helyen lehet megjelölni):
a) ö 18 éven aluli,
b) fő 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban résú.vevő,illetve

felsőoktatásban nappali tagozatontanuló, valamint
c) fő életkortól fiiggetlenül tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

összesen ... íő.

Dátum:

szülő, más törvényes képviselő aláírása
FONTOS: A kedvezménYek igénybevételének feltétele ezen adatlap és a csatolt nyílatkozat leadása, valamint az 1.,3,,
4., 5. Pont -ban részletezett jogcímeknél a határozato szakórtői vélemény és igazolás leadása is.



8. melléklet a 328/20] ]. (XIL 29.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

1. Alulírott . (születési név: .......... .., születési hely, idő

arryja neve: ..,..... ..........) . számalatti lakos, mint a

anyjaneve: ........ .......),*

sZÜlője/mds tÖrvénYes képviselője (a megfelelő alíútűzandó) a gyermekek védelméről és a gyámü gyi igazgatásről
szőlő 1997. évi XXXI. törvény 21lB. § (1) bekezdés b)-d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy
kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevéteIét az atábbi jogcím alapján lcérem, mivel a gtermek(ek)i*x

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül év .................. hónap ,..... napjától,

b) tartősan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,*x*

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatőság,vagy e) utógondozói ellátásban részesül.

2. Az étkeztetés biztosítását a csatolt iskolai étkeáetés felmérési adatlap alapjánkérem.

3. BÜntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal
hozzájárulok a kérelemben és a csatolt iskolai étkeáetés felmérési adatlapon szereplő adatoknak a
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéheztörténő felhasznáIásához.

Dátum:

az elláíást igénylő (szülő, más törvényes képviselő,
nevelésbe vett gyermek esetén az el|átást nyujtó nevelőszülő,

intézményvezető, líőgondozői ellátott fi atal felnőtt esetén
az ellátást igénylő) aláír ása

a Gyví. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingvenes vagv

több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szilő/más
gyermekenként kiilön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek

* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó
törvényes képviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím,
számának megfelelően a sorok értelemszeníen bővíthetőek,

** A megfelelő pont jelölendő!
xx* A gyermekek számának megltatánozásánál figyelembe veendő gyermekek,köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett

lakóhellYel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, komeveléii intézményben-nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szetvezett felnőttoktatásban résá vevő vag|felsooktatási
intézménYben naPPali képzésben tanuló gyermek és életkortól ffiggetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyennek, kivéve a
nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vétt gy".-Ót és utógondozói
ellátásban részesülő fi atal felnőtt.


