
Tisztelt Szülők! 

 

Információ az étkezési kedvezményekről, az étkezésből való kijelentkezés rendjéről, a térítési 

díjak befizetéséről, a táplálék allergiás étkezés lehetőségéről illetve a térítési díjakról: 

1. A, A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a nevelésbe vett gyermekek 

esetében a térítési díj ingyenes, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges az érvényes 

határozat. 

 

B, Tartós betegség és a nagycsaládosok esetében a térítési díj 50 %-át kell fizetni. Kedvezmény 

igénybevételéhez  

- a tartós betegséget a szakorvos által kiállított tartósan beteg igazolással, 

- a 3 vagy több gyermeknél, ha van nappali tagozaton tanuló 18 évesnél idősebb testvér, akkor 

a tanulói jogviszony igazolás (2022/2023 tanévi) szükséges. 

 

Az igazolásokat a Polgármesteri Hivatalba (II. emelet 210-es iroda Pénzügyi Osztály Sáhi 

Manuéla) vagy sahi.manuela@paks.hu e-mail címre szíveskedjenek elküldeni 2022. augusztus 

15-ig. 

 

2. Az étkezésről való kijelentkezést a szülő minden esetben 06-75/ 830-596 (Sáhi Manuéla) 

telefonszámon teheti meg, illetve ha bármilyen étkezéssel kapcsolatos kérdésük van a megadott 

telefonszámot szíveskedjenek hívni.  Az aznapi étkezésből előző nap 11 óráig lehet 

kijelentkezni a gyermeket. Utólagos kijelentkezésre nincs lehetőség. Az ingyen étkezőket is ki 

kell jelenteni az étkezésből. 

 

3. A térítési díjak befizetése készpénzzel, átutalással vagy csoportos beszedéssel történik. 

 

- A készpénzes és bankkártyás befizetés esetében a polgármesteri hivatalban a megadott 

napokon van lehetőség, erről tájékozódhatnak az iskola honlapján. 

- Átutalás esetén a megadott e-mail címre elküldött (beszkennelt) számlát kell elutalni. 

- A csoportos beszedés a következőképpen történik: felhatalmazást kell adni a pénzintézetnél, 

ehhez szükséges az Önkormányzat é a tanulói azonosító kód. 

Paks Város Önkormányzat azonosítója: A15733500 

A tanuló azonosító (ékezet nélkül): a gyermek monogramja ékezet nélkül és születési 

dátuma.(pl. Kovács Ákos KA19780502) 

A banki igazolást a felhatalmazás megadásáról szíveskedjenek a fent megadott e-mail címre 

elküldeni vagy személyesen eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. Az igazolás beérkezését 

követően tudjuk a csoportos megbízást beállítani. 

 

4. A táplálék allergiás étkezést csak szakorvosi ellátási lappal vagy kórházi zárójelentéssel lehet 

igénybe venni. 

A következő szakorvosok által kiállított igazolások fogadhatók el: endokrinológiai, 

gasztroenterológiai, diabetológai és allergológiai. 

 

5. 5x étkezés (kollégista)   1048 Ft/nap 50% 524 Ft/nap 

3x étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 638 Ft/nap  50% 319 Ft/nap 

1x étkezés (ebéd)   403 Ft/nap 50% 202 Ft/nap 

diétás 3x étkezés   853 Ft/nap 50% 427 Ft/nap 

diétás 1x étkezés   592 Ft/nap 50% 296 Ft/ nap 

  

Sáhi Manuéla 

                pénzügyi ügyintéző 

mailto:sahi.manuela@paks.hu


Étkezést igénylő lap  

Iskola neve_________________________________  Tanév 2022/2023 

Tanuló neve  

 

 
Osztály 

 

 
Születési idő 

 

 

3x étkezés 

(tízórai, 

ebéd,  

uzsonna) 

 

 

 

1x étkezés 

(ebéd) 

 

Táplálék 

allergiás  

3x étkezés 

(tízórai, 

ebéd, 

uzsonna) 

 

 

Táplálék 

allergiás  

1x étkezés 

(ebéd) 

 

       

       

       

A táplálék allergiás étkezést csak érvényes szakorvosi igazolással lehet igénybe venni, 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 2.§ 

(1) bek. 22. pont szerint. 

1. A tanuló gondviselője neve:    ________________________________ 

 

2. Lakcím:      ________________________________ 

 

3. Szülő telefonszáma, e-mail címe:   _________________________________ 

 

4. Az étkezési térítési díj befizetése:       készpénz          átutalás            csoportos megbízás (aláhúzással jelölje) 

 

A csoportos megbízás esetében felhatalmazást kell adni, ehhez szükséges Paks Város Önkormányzat azonosítója: A15733500 és 

a fogyasztói azonosító: a gyermek monogramja (ékezet nélkül) és a születési dátuma. (pl.:KA19980215) A felhatalmazás 

megadásáról az igazolást sahi.manuela@paks.hu, 75/830-596 ( Paksi Bezerédj Általános Iskola) e-mail címre kérjük eljuttatni. 

(Csak az új belépőkre és a bankszámlaszám változás estére vonatkozik a felhatalmazás megadása.) 

 

Étkezéshez igénybe vehető kedvezmények (aláhúzással jelölje)  

a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Határozat szükséges)    INGYENES 

b.) tartósan beteg (aki az étkezést igénybe veszi) (Tartósan beteg igazolás szükséges)  50% 

c.) sajátos nevelési igényű (Szakszolgálat által kiállított szakvélemény szükséges)  50% 

d.) nagycsaládos (18 év feletti testvérről tanulói jogviszony igazolás szükséges)  50% 

e.) nevelésbe vett gyermek (Gyámhivatal által kiállított határozat szükséges)  INGYENES 

 

 

NYILATKOZAT 

Alulírott díjfizetési kötelezett, díjvisszatérítési kötelezettségem tudatában kijelentem, hogy a háztartásomban illetve 

intézményben elhelyezett eltartottak száma: 

   18 éven aluli kiskorú      ___________fő 

   18-25 év közötti, oktatási int. nappali tagozaton tovább tanuló ___________fő 

   18 év felett tartósan beteg, fogyatékos személy   ___________fő 

        Összesen  ___________fő 

 

Minden olyan változást, ami a kedvezményre való jogosultságot érinti 15 napon belül köteles bejelenteni Paks Város 

Önkormányzatánál. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Törvényes képviselőként hozzájárulok ahhoz, hogy az adatlapon feltüntetett személyes adatokat gyermekem 

közétkeztetésének nyilvántartásba vétele céljából kezeljék. 

 
 

Dátum:_________________________     _________________________________ 

                szülő aláírása  
            

mailto:sahi.manuela@paks.hu

