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Tájékoztatás 
 

Kedves Szülők, 

 

befizetéssel kapcsolatos változások: 

 

az iskolai és az óvodai étkezéssel kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk Önöket tájékoztatni és 

felhívni figyelmüket. 2014. augusztusától az étkezési befizetések készpénzes befizetéssel 

történnek továbbra is előrefizetéssel. Mind az iskolában és mind az óvodában egységes ebéd 

befizetés lesz.  

 

Az iskolai és az óvodai befizetés az iskola konyháján fog történni. A befizetés időpontja minden 

hónap utolsó hete hétfőtől-csütörtökig. A befizetésre kizárólag csak a megadott időpontokban lesz 

lehetőség. A befizetésnél nyugtát kapnak, majd számlát.  

 

-  hétfő    7 órától 17 óra 30 percig,  

-  kedd- csütörtök  7 órától 14 óra 30 percig.  

 

A következő pontos befizetési időpontokról minden alkalommal tájékoztatást kapnak.  

 

A szeptember havi iskolai befizetés időpontja 

 

2014. augusztus 25-től 2014. augusztus 28-ig tart. A befizetésnél a korábbi évekhez hasonlóan 

adatlapot kell kitölteni, amelyet a helyszínen kap.   

 

-  hétfő    7 órától 17 óra 30 percig,  

-  kedd- csütörtök  7 órától 14 óra 30 percig.  

 

Megnevezés Térítési díj Fizetendő összeg  

Iskolai  tízórai 65,-Ft/fő/nap+Áfa 83,-Ft/fő/nap 

Iskolai ebéd 215,-Ft/fő/nap+Áfa 273,-Ft/fő/nap 

Iskolai uzsonna 49,-Ft/fő/nap+Áfa 62,-Ft/fő/nap 

Iskolai háromszori étkezés 329-Ft/fő/nap+Áfa 418-Ft/fő/nap 

           

                                 Háromszori étkezés (100%)              418,-Ft/fő/nap 

                  Háromszori étkezés (50%)                 209,-Ft/fő/nap 

                                Csak ebéd (100%)                 273,-Ft/fő/nap 

                  Csak ebéd (50%)                  137,-Ft/fő/nap 

Felhívnám minden Kedves Szülő figyelmét, hogy aki a megadott határidőben nem fizeti be a 

szeptember havi étkezést, legközelebb szeptember végén lesz alkalma az október havi étkezésre 

befizetni. Tekintettel arra, hogy augusztus 29-én kell megrendelni szeptember 1-i ételeket.   

 

FONTOS!! Felhívnám azon szülők figyelmét is, akik kedvezménnyel rendelkeznek különösen a 

http://www.pilisjaszfalu.hu/


rendszeres gyermekvédelmi határozattal rendelkezőkét tekintettel arra, hogy ingyen étkezik 

gyermek – feltéve ha szeretné, hogy gyermeke szeptemberben étkezzen -  mindenképpen töltse ki a 

befizetési napokon az adatlapot, hogy gyermekének napi hány étkezést kér, különben nem tudunk 

rendelést leadni és nem fog étkezésben részesülni.  

 

 

Az étkezés lemondására kizárólag csak az iskola konyháján van lehetőség. Étkezést lemondani 

továbbra is előző nap 9 óráig van lehetőség. Az étkeztetést végző étteremnél csakis a konyhai 

dolgozók mondhatnak és rendelhetnek étkezést. Az étkezés lemondását az augusztusi befizetésnél 

megadott telefonszámon lehet megtenni. Az étkezés igénylésére és végleges lemondására mindig 

hónap végén lesz lehetőség.  

 

 

A szeptember havi óvodai befizetés időpontja 

 

2014. szeptember 1-től 2014. szeptember 4-ig tart. A befizetésnél a korábbi évekhez hasonlóan 

adatlapot kell kitölteni, amelyet a helyszínen kap.   

 

-  hétfő    7 órától 17 óra 30 percig,  

-  kedd- csütörtök  7 órától 14 óra 30 percig.  

 

Megnevezés Térítési díj Fizetendő összeg  

Óvodai tízórai 65,-Ft/fő/nap+Áfa 83,-Ft/fő/nap 

Óvodai ebéd 183,-Ft/fő/nap+Áfa 232,-Ft/fő/nap 

Óvodai uzsonna 49,-Ft/fő/nap+Áfa 62,-Ft/fő/nap 

Óvoda háromszori étkezés 297,-Ft/fő/nap+Áfa 377,-Ft/fő/nap 

                          

                                  Háromszori étkezés (100%)               377,-Ft/fő/nap 

                    Háromszori étkezés (50%)                189,-Ft/fő/nap 

 

Az étkezés lemondására továbbra is kizárólag az óvodában lesz lehetőség. Étkezést lemondani 

továbbra is előző nap 9 óráig van lehetőség. Az étkeztetést végző étteremnél csakis a konyhai 

dolgozó mondhat és rendelhet étkezést. 

 

FONTOS!! További hónapokban az óvodai és iskolai befizetési időpontok egységesek lesznek.  

 

kedvezmények érvényesítése: 

 

Továbbra is 3 jogcímen vehető igénybe étkezési kedvezmény „A gyermek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 151.§.(5) bekezdése” értelmében  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100 %),  

- három vagy több gyermek esetén (50 %), 

- tartós betegség, vagy fogyatékosság esetén (50 %). 

 

Mindhárom kedvezmény feltétele az élő határozat, hatósági bizonyítvány, igazolás. Kedvezmény 

mindig a hónap elejétől lép érvénybe. Később leadott visszamenőleges érvényes igazolásokat csak 

hónap elejétől tudnak érvényesíteni. Egy felállított rendszerben mindenkire egyformán vonatkozó 

szabályok vannak, 1-2 hónap múlva minden nyilvántartást újra elkészíteni és számlákat sztornózni 

és újat készíteni az Önkormányzatnak nem áll módjában, ezért visszamenőleg kedvezményt nem 



állapítunk meg.  Az Önkormányzatnak is vannak kötelezettségei jogszabályoknak kell megfelelni, 

és ezen kedvezményekből minden hónapban szigorúan ellenőrzött igénylések készülnek.  

 

Lejárt, érvényét vesztett igazolások után a kedvezmény nem automatikusan jár, a folyamatos 

kedvezményre való jogosultságot minden Kedves Szülőnek folyamatosan kell igényelnie az 

igazolást kiállító szervnél. Az étkezési térítési díj megállapítása azon dokumentumok alapján kerül 

kiszámításra, amely az étkezési nyilvántartásba berögzítésre került. A folyamatos kedvezményre 

jogosultság, lejárt igazolások jelzése nem tartozik az Önkormányzat feladatkörébe. 

Megkérnék, minden Kedves Szülőt, hogy gyermeke kedvezményre való jogosultsága esetén minden 

esetben az Önkormányzatnál adja le igazolását, hogy egyenesen az illetékeshez kerüljön.  

 

 

Megkérnénk minden szülőt, hogy ezen tájékoztatóban foglaltakat maradéktalanul betartani 

szíveskedjenek a zökkenőmentes együttműködés érdekében.  

 

 

Pilisjászfalu, 2014. június 3. 
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