
Sárospatak Város Önkormányzata 

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. 
etkezesspatak@gmail.com 

 

TÁJÉKOZATÓ  

ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSÉHEZ 
 

Az étkezés igényléséhez IGÉNYLŐLAP (1.sz. melléklet) kitöltése szükséges, 

melynek benyújtási határideje az étkezés igénybevétele előtt egy héttel. 
 

Szeptember 1-jére vonatkozóan legkésőbb augusztus 22. 

Étkezési térítési díjkedvezmény igénylése esetén a következő – a kedvezmény 

igénybevételére jogosító – dokumentumot szíveskedjen benyújtani. 

 

A kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok:   

  
Állami normatív támogatás 

(csak egy jogcímen vehető igénybe) 
A támogatás 

jogcíme 

Díjkedvezmény 

mértéke 
Díjkedvezmény igénybevételére jogosító dokumentumok 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezmény  

 

100 % 

(ingyenes) 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 

szóló határozat (kiállítástól a jelölt lejárati 

időpontig érvényes) +  nyilatkozat a normatív 

étkezési kedvezmény igényléséhez  

(2.sz. melléklet) 

Nevelésbe vett 

gyermek 

100% 

(ingyenes) 

 

Gyámhatóság állítja ki 328/2011. 

Korm.rend.szerint (a kiállítás dátumától érvényes) 

+ nyilatkozat a normatív étkezési kedvezmény 

igényléséhez (2.sz. melléklet)  

Tartósan beteg 

vagy fogyatékos 

gyermek 

(SNI) 

50% 

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási Osztályának (Miskolc, Palóczy 

u. 5.) igazolása a magasabb összegű családi 

pótlékről. 

Kormányhivatali igazolás hiányában: 

- tartós betegség esetén szakorvosi igazolás 

- SNI-s gyermek esetén a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye. 

+ nyilatkozat a normatív étkezési kedvezmény 

igényléséhez (2.sz. melléklet) 

Három vagy 

több gyermeket 

nevelnek a 

családban 

50 % 
Nyilatkozat 328/2011. Korm.rend. szerint (2. sz. 

melléklet) 

 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani 

a szükséges dokumentumokat, ellenkező esetben a kedvezményt nem áll módunkban 

érvényesíteni és kedvezmény nélkül, 100%-os mértékű térítési díjat számlázunk. 

 

Az igénylőlapok és a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentumok Hauserné Páricsi 

Andreánál adhatók le a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában személyesen vagy 

postai úton a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Hauserné Páricsi Andrea 3950 

Sárospatak, Petőfi Sándor út 1., illetve e-mailben: etkezesspatak@gmail.com címen.  
 

A kedvezmények visszamenőleg nem érvényesíthetők! 
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DÍJFIZETÉS: 

 

Az étkezési térítési díj számlázása és fizetése havonta előre történik, a tárgyhónap 

10. napjáig. A számlázás utáni hiányzások, módosítások a tárgyhót követő hónap 

számlájában kerülnek korrigálásra.  
Az étkezési térítési díjakat a számlán feltűntetett határidőig kell befizetni/elutalni.  

 

 

Az érvényben lévő általános iskolai étkezési térítési díjak az alábbiak: 

 
Étkezés Térítési díj Ft/nap 

(Bruttó) 

Tízórai 88,90 

Ebéd 312,42 

Uzsonna 88,90 

Összesen: 490,22 

  

Az étkezési térítési díj befizetése a következő módon lehetséges: 

 

 csekken 

 átutalással: az OTP banknál vezetett étkezési számlára (3.sz. 

melléklet). A közlemény rovatban a következő adatokat kérjük 

feltüntetni: tanuló neve, csoportja, intézmény neve és a rendezendő 

hónap. Pl.: kiss adam_1.a_rakoczi_09.hó.  Kérjük, hogy egyszerre 

csak egy havi pontos összeg kerüljön átutalásra, továbbá, hogy több 

tanuló esetén az étkezési díjat külön-külön utalják 

 

VÁLTOZÁSOK: 

 

- A megbetegedést/hiányzást a szülőnek/gyermeknek telefonon, e-

mailben, illetve személyesen a hiányzást megelőző nap 12 óráig jeleznie 

kell! Az osztályfőnöknek nem feladata a tanuló étkezésének lemondása. Az 

ingyenesen étkező tanulók hiányzását is kérjük lemondani, 

visszajelenteni! 

- Az étkezéssel kapcsolatos módosításokat minden hónap utolsó két 

munkanapjáig lehet bejelenteni írásban. 

- Amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl. iskolaváltás, 

kedvezményre való jogosultság keletkezése/megszűnése azt előzetesen 

írásban jelezni szíveskedjenek! 

 

Információ:  

 

Hauserné Páricsi Andrea 

 telefon: 06/20-9412-524; 47/312-622 

email: etkezesspatak@gmail.com, rakocziiskola@gmail.com  
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