
Tudnivalók az ebédbefizetésről 2019-2020 tanévben 
 
 

2019. szeptember havi befizetés időpontjai: 

2019. augusztus 26-27. 9 – 15 óráig, 

pótbefizetés 

2019. szeptember  02-03.  9 – 15 óráig. 

Minden étkezést igénylőnek, a teljes áron étkezőknek is, ki kell tölteni Szándéknyilatkozat és Igénylőlap nyomtatványt, 
valamint a Hozzájáruló nyilatkozatot.  
A szeptemberi befizetés csak készpénzben történhet. Októbertől lehet átutalással is fizetni. 
Az átutalás menetével kapcsolatban a Nyilatkozat átutalással történő fizetéshez nyomtatványt kell kitölteni. 
Az ebéd ára 350,50 Ft, a támogatott étkezés ára 175,25.- Ft.  
 
 
Az igénylőlapok és tájékoztató vagy http://www.hunfalvy-szki.hu/hu/hasznos-informaciok  honlapon megtalálhatók 
(2019/2020 tanév), illetve az intézményben, a gazdasági irodában át lehet venni. 
 
Kérem, hogy a nyár folyamán, legkésőbb augusztus 20-ig a kitöltött nyomtatványt a szükséges igazolásokkal együtt az iskola 
címére visszaküldeni szíveskedjenek az adatok feldolgozása miatt. 
Diétás étkezést a főzőkonyha egyéni elbírálása alapján tudja biztosítani az étkeztetési szolgáltató.(Adatlap diétás étkezést 
igénylő személyről) 
 
A kedvezmény igényeléséhez  
 

• ki kell tölteni az „8. melléklet a 328/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT  
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes 
intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez” nevű nyomtatványt és mellé a következőket kell csatolni: 

 
 Rendszeres gyermekvédelmi díj-kedvezmény esetén, az erről szóló önkormányzati/hatósági határozat 

másolatát. 
 Tartós betegség  esetén a szakorvosi igazolás másolatát vagy igazolás az emelt összegű családi pótlékról 

(MÁK), fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolatát 
 Diétás étkezés igényléséhez szakorvosi igazolás a megfelelő diéta biztosításához 
 Három vagy többgyermekes család esetén elegendő az igénylőlapon lévő nyilatkozat kitöltése.(8.sz 

melléklet) 
 

A befizetés időpontja minden hónapban kiírásra kerül a faliújságokon, valamint a honlapon. Havonta 2 nap áll rendelkezésre 
a befizetésre és van 1 nap pótbefizetés.  

 
Étkezés lemondása: 
 
Étkezést csak szülő vagy gondviselő mondhat le a következőképpen: 
- e-mailen  9 óráig a hunfalvy.gsz@gmail.com címen, vagy 
- telefonon 8 és 9 óra között a 201-0170 /115 melléken vagy 30/470-8729. 
Csak a reggel 9 óráig történő értesítéseket tudjuk a következő naptól lemondani, aznapi lemondásra nincs lehetőség. 
A lemondott ebédek árát a következő befizetésnél írjuk jóvá vagy visszafizetjük. 
 
Bármilyen étkezéssel kapcsolatos kérdésben a fenti elérhetőségeken adunk felvilágosítást. 
 
Budapest, 2019. május 9.     
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