
Tájékoztató 

A gyermekek iskolai étkeztetésével, 

számlázásával és befizetésével kapcsolatban 
 

Tisztelt Szülők! 
 

 2018. év szeptember hónaptól az étkezési térítési díjak számlázása továbbra is utólagosan 

fog történni. A számla a tényleges elfogyasztott adagszámok alapján kerül kiállításra. 

 A számlák befizetése a továbbra is KÉSZPÉNZBEN történik.  

 A befizetés napjai: a tárgyhónapot követő hónap közepére kitűzött 3 munkanap és 1 pótnap. 

Az aktuális napokat havonta, a főbejáratnál kifüggesztjük és az iskola honlapján 

közzétesszük. (www.frater.hu ) Kérjük a menzadíj fizetés napjainak pontos betartását! 

 FIGYELEM !!! A számlában csak érvényes, legkésőbb a befizetés időpontjában leadott 

igazolások alapján tudjuk a kedvezményeket érvényesíteni.  

 Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, 

KÖTELES az intézmény gazdasági irodájában – 830 óráig - bejelenteni: (46/412-024 

telefonszámon, ügyintéző: Schneiderné Gyüker Katalin) 

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor 

veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést. 

A kötelezett az a) pont szerinti bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a 

gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

 Ételallergia esetén, kérjük a kedves szülőket, hogy tájékoztassák az iskolát. Orvosi igazolás 

szükséges!  

 Az aktuális heti étlap az iskola honlapján olvasható.  

 Iskolánkban egyszeri (csak ebéd), a kollégistáknak háromszori (reggeli, ebéd, vacsora) 

étkezésre van lehetőség. 

  Térítési díjak: 

  általános iskola 5-6.o. gimnázium 7-12.o. Kollégium  

  
100%-os 

térítési díj 

50 %-os 

térítési díj 

100%-os 

térítési díj 

50 %-os 

térítési díj 

100%-os 

térítési díj 

50 %-os 

térítési díj 

Ebéd 313,7 156,8 330,2 165,1     

Háromszori 

étkezés   
    676 338 

 

Az igénylő, a normatív kedvezmény igénybevételének jogcímével kapcsolatos körülményekben bekövetkező 
változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni az étkeztetést biztosító intézmény (Fráter György Katolikus 
Gimnázium és Kollégium) vezetőjénél. 
 
A normatív kedvezmény csak a kedvezmény jogosultságát alátámasztó igazolás intézmény 

részére átadását követő naptól 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. 

 

 

http://www.frater.hu/


 
 
 
 
 
A normatív étkezési térítési díjkedvezmény mértéke a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 151. § (5) és (5a) bekezdése alapján: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a  

b) az a) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a  

c) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után ha nevelésbe vették 
az intézményi térítési díj 100%-a 

d) az c) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül),  gyermek után ha nevelésbe vették vagy 
utógondozói ellátásban részesül, az intézményi térítési díj 100%-a 

e) ha olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek,gyermekenként az intézményi térítési díj 
50%-a  

f) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a  
 

Elfogadható igazolások a Gyvt. végrehajtásáról rendelkező 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a alapján:  
 

  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntésről szóló határozat  

  három- vagy többgyermekes családok esetén: 

- iskolalátogatási igazolás a 16. életévét betöltött, 25 évesnél fiatalabb közoktatásban nappali rendszerű 
oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója esetén félévente szükséges; 
- A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás. 

A dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. 

 tartósan beteg gyermek, tanuló esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló 
határozat, szakorvosi igazolás  

  fogyatékos gyermek, tanuló esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye  

  nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat 
 

 
 

  

Miskolc, 2018. szeptember 3.  

  

  

 gazdasági vezető   


