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Tájékoztató az iskolai étkeztetésről az Endresz György Általános Iskolában  

a 2022/2023-as tanévre 
 

Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

Tájékoztatjuk, hogy a 2022/2023-as tanévtől az Endresz György Általános Iskola új épületében saját iskolai 

főzőkonyha üzemel, az iskolai étkeztetést a Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft. látja el és biztosítja az iskolai 

tanítási napokon.  

 

1. Étkezés megrendelése, igénybejelentés 

Gyermeke közétkeztetésben történő részvételét a Nyilatkozat az iskolai étkezés igénybevételéhez nyomtatvány 

kitöltésével tudja igényelni.  

Az igénybejelentő nyomtatványt a tanuló szülője/gondviselője tölti ki és írja alá. 

Egy adott étkezési hónapon belül az étkezési napokra egyforma étkezésfajta - ebéd vagy tízórai+ebéd vagy 

tízórai+ebéd+uzsonna - rendelhető, étkezési naponként nem lehet változtatni a rendelést. 

 

2. Étkezés lemondása, adatmódosítás 

A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni, melynek beérkezési határideje a tárgyhónapot 

megelőző hónap 20-a.  

• Étkezés módosítása nyomtatvány 

• Adatváltozás bejelentése nyomtatvány 

• Lemondó nyilatkozat nyomtatvány 

Az étkezés típusa év közben kizárólag minden hónap első napjától változtatható meg. 

Végleges lemondás, kiiratkozás esetén elszámoló egyenleg kérhető. A kiskorú gyermek önállóan nem mondhatja 

le étkezését, minden esetben a szülő/gondviselő írásos lemondó nyilatkozata szükséges, melyet kérünk az 

iskolaietkezes@felcsut.hu email címre elküldeni. Lemondás esetén a tartozást egyösszegben be kell fizetni.  

 

3. Étkezési kedvezmények igénybevétele 

Amennyiben a tanuló jogosult valamilyen étkezési kedvezményre, akkor azt a Nyilatkozat ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi étkezés igénybevételéhez és a Nyilatkozat nagycsaládos támogatáshoz nyomtatvány 

kitöltésével szükséges jelezni. 

A kérelmező gyermekenként külön-külön nyilatkozatot kell benyújtson akkor is, ha ugyanazon intézménybe járó 

több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést. 

Az ellátást igénylő szülő/gondviselő felelőssége időben benyújtani a térítési díjkedvezményre jogosító 

dokumentumokat, nyilatkozatokat, ennek hiányában a kedvezmény nélküli árat kell az étkezésért fizetni. 
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Kedvezmény típusa Támogatás mértéke Benyújtandó iratok 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek 

100% térítési 
díjkedvezmény/ingyenes 

A megállapításról szóló érvényes, jegyző által 
kiállított határozat másolatát csatolni szükséges. 

Tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermek 

50% térítési 
díjkedvezmény 

Magyar Államkincstár által rendszeresített, 
jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot 
tartalmazó dokumentum, magasabb összegű 
családi pótlék megállapításáról szóló határozat 
másolatát csatolni szükséges. Ha nincs, akkor 
szakorvosi igazolást kérjük csatolni. 

Tartósan beteg - Sajátos Nevelési 
Igényű (SNI) 

50% térítési 
díjkedvezmény 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői 
véleményének másolatát csatolni szükséges. 

Három vagy több gyermeket 
nevelnek a családban 

50% térítési 
díjkedvezmény 

Családi pótlék megállapításáról szóló határozat 
másolatát csatolni szükséges. 

Nevelésbe vett gyermek 
100% térítési 
díjkedvezmény/ingyenes 

Hatósági igazolás másolatát a nevelésbe vételről 
csatolni szükséges.  

Utógondozói ellátásban részesülő 
gyermek 

100% térítési 
díjkedvezmény/ingyenes 

Hatósági igazolás másolatát az utógondozásba 
vételről csatolni szükséges. 

 

4. Hiányzás bejelentése 

Ha az étkezést – távollét, betegség vagy intézményi jogviszony megszűnése miatt – a jogosult (tanuló) nem kívánja 

igénybe venni, a távolmaradást előre be kell jelenteni az étkeztetéssel foglalkozó kapcsolattartónak, személyesen, 

írásban, telefonon vagy e-mailben. 

A hiányzó tanulók étkezését kizárólag írásban – a tanuló nevének, osztályának megadásával és a hiányzás 

időtartamának megjelölésével – 9 óráig lehet lemondani az alábbi elérhetőségeken: 

Kochné Somogyi Zsuzsanna élelmezésvezető 

SMS-ben: +36 30 862 22 16   

Emailben: iskolaietkezes@felcsut.hu 

Messenger üzenetben az Iskolai Étkezés – Endresz György Általános Iskola Facebook oldalán 

 

9 óra előtt a lemondás a bejelentés napját követő napra lehetséges, azután a lemondás a bejelentéstől számított 

2. napra kerülhet rögzítésre a programban.  

A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 08:45 óráig van lehetőség, amennyiben ez nem történik meg, 

úgy az étkezést hétfőtől automatikusan visszaállítjuk. 

Abban az esetben, ha a szülő/gondviselő nem jelentette be a hiányzást, annak visszamenőleges rögzítésére 

lehetőség nincs, az étkezés teljes egészében a hiányzás napjaira is ki lesz számlázva.  A hiányzás bejelentése a 

szülő/gondviselő felelőssége. 
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5. Étkezés térítési díj fizetésének módja 

Az étkezési térítési díj fizetése banki átutalással a számlán megadott bankszámlára lehetséges. 

Az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a számla sorszámát és a tanuló 

azonosítóját a számlán megadott formátumban az utalás közlemény rovatában kötelező feltüntetni, ennek 

hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válik, és visszautalásra kerül. Kérjük, az utalás tanulónként külön-

külön történjen.  

Az étkezési térítési díjat utólag kell megfizetni, legkésőbb a számlán szereplő fizetési határidőig.  

Az étkezési térítési díj egyenlegéről, az esetleges hátralékról vagy túlfizetésről az iskolaietkezes@felcsut.hu email 

címen érdeklődhetnek.  

Ha a tanuló a továbbiakban már nem kéri az étkezést és túlfizetése keletkezett, akkor az összeg banki átutalással a 

szülő/gondviselő által megadott bankszámlaszámra visszautalásra kerül. 

 

6. Dokumentumok és tájékoztatók 

Az igénybejelentésre, módosításokra vagy lemondásra vonatkozó dokumentumok az alábbi helyeken 

megtalálhatók: 

https://felcsut.hu/iskola 

https://endresz.hu/iskolai-dokumentumok/ 

Facebook: Iskolai Étkezés – Endresz György Általános Iskola 

 

A közétkeztetéshez kapcsolódó személyes adatkezelésről szóló Adatkezelési Tájékoztató megismerhető a 

https://felcsut.hu honlapon. 

 

A kitöltött nyomtatványokat legkésőbb 2022. augusztus 26-ig szíveskedjenek eljuttatni az alábbi elérhetőségekre: 

Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft. 

8086 Felcsút Fő utca 75. 

iskolaietkezes@felcsut.hu 

 

 

Felcsút, 2022. augusztus 18. 
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