
Információk az étkezési igény jelzéséről  
és az ebédbefizetés módjáról 

a 2021/2022-es tanévben 
 
Tisztelt Szülők! 
 
A 2021/22-es tanévben is az étkezési igényt előre szükséges jelezni,  
és utólag kell kiegyenlíteni.  
 
 
Ez mit jelent? 

 2021 augusztus hónapban a szülőknek a gyermekük étkezését nem kell kiegyenlíteniük, csak 
jelezniük étkezésre való igényüket. 

 Amennyiben igénylik az étkeztetést, akkor az egész tanév során ennek alapján igényeljük 
minden tanítási napra az ételt és állítjuk ki a szülők felé a számlát. Természetesen évközben 
lehetőség van módosítani vagy akár teljesen le is mondani az étkezést. 

 Az étkezési igény jelzése (3x vagy 1x, diétás stb), mindenképpen fontos, mert az iskola ennek 
alapján rendeli meg a szolgáltatótól az ételszállítást. 

 Ugyanúgy fontos, az is, ha a gyermekük hiányzik, jelezzék az étkezési igényük lemondását 
(lemondani 9 óráig a következő munkanapra lehet, 9 óra után már csak harmadnapra.), 
ellenkező esetben a számlákat ugyanúgy kiállítjuk, mintha bent lett volna a gyermek az iskolában. 

 Akik 100% (vagy 50%) kedvezményben részesülnek, azoktól is kérjük a hiányzó napokra a 
lemondást, mert különben az iskola feleslegesen fizeti ki az étkezést. 

 A számlák kiegyenlítése mindig a következő hónapokban történik, azaz októberben a 
szeptemberi hónap étkezés kell befizetni. 

 
Fontos!  

1. Az iskola elszámolása és a rendelése az ebédszállító cég felé nem változott. Az iskola fenntartója 
a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség finanszírozza meg előre az étkezést.  

2. Ezért lényeges, hogy a szülöknek jelezniük kell előre gyermekük étkezési igényét, mert csak akkor 
rendeljük meg az étkezést a gyermek részére, ha van rá igény.  

3. Lényeges az is, hogy ugyanúgy le kell mondani az étkezést, mint korábbi években, különben az 
elszámolásnál nem tudjuk figyelembe venni a gyermek hiányzását. 

 
 
Miért jó ez? 

 Augusztus, szeptember hónapban, az iskolai tanév indulásakor a szülőknek több tízezer 
forintjába kerül a gyermekek iskolába való elindítása, ha az étkezést nem ekkor kell fizetni, 
hanem majd, csak később, akkor ezzel könnyítettünk az év eleleji terhelésen. 

 A leétkezett napokat kell fizetni, nem kell számolgatni a szülőnek sem, hogy mennyi lemondása is 
volt az elmúlt hónapban, mennyit is kell fizetni. 

 Nem keletkeznek sztornó számlák, amiket így ki sem kell nyomtatni. 
 
 
Mi nem változik? 

 Az ebédlemondások jelzése, ami továbbra is fontos. 
 A szolgáltató, akitől ugyanazt a minőséget és adag mennyiséget kérjük, mint az előző évben. 

 
  


