
Tisztelt Szülők! 

Az iskolai intézményi étkezéssel kapcsolatban  

néhány fontosabb információ: 
A számla, valamint a csekk minden hónap 10. napjáig kiküldésre kerül. A csekk tartalmazni fogja 

Levél Község Önkormányzatának bankszámla számát is, ezért, ha Ön szívesebben elutalná a térítési 

díj összegét, ezt is megteheti, ebben az esetben kérem, a közlemény rovatba szíveskedjék feltűntetni 

a gyermek nevét, valamint a számla sorszámát. 

 

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) értelmében. az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani: 

az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

b) nevelésbe vették, 

 

A Gyvt. 21/B § (2) értelmében az intézményi térítési díj 50 %-os normatív kedvezményével kell 

biztosítani, ha: 

a) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan 

családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára. 

 

Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés szerinti ingyenes vagy kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetésben kell részesíteni az általános iskola 1-8. évfolyamán tanulókat. az 

étkezési igénybejelentő lap mellett a Korm. rendelet által előírt bizonyítékok csatolása is szükséges, 

így a 

 gyermekvédelmi kedvezményre jogosító hatósági határozat, 

 nevelésbe vett státuszt megállapító hatósági határozat, 

 tartós betegség esetén szakorvosi igazolás,  

 fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, 

 a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata. 

 

Az étkezés lemondása betegség esetén az iskolatitkárnál történik a 96/569-012-es telefonszámon. 

Az ételt csak és kizárólag az első nap tudjuk biztosítani elvitelre. Amennyiben az étkezés nem kerül 

lemondásra, az adott napok is számlázásra kerülnek, azonban az ételt már nem lehet elvinni a 

konyháról.  

Kérjük, azt is szíveskedjen jelezni, előző nap, ha gyermeke meggyógyult, mert így tudunk ellátást 

biztosítani neki a következő naptól.  

 

Az étkezés végleges lemondása, az igénybe vett hónapot követő hónap első napjától érvényes.  Ezt 

írásban kell megtenni legkésőbb a tárgyhó utolsó munkanapján 10 óráig a Levéli Polgármesteri 

Hivatal földszinti irodájában. 

 

Amennyiben szeretné igényelni gyermeke részére az intézményi étkeztetést, kérem az igénylőlapot 

(akkor is, ha nem jogosult kedvezményre!) visszajuttatni szíveskedjék a Levél Községi 

Önkormányzat (Levél, Fő utca 10.) földszinti irodájába. 
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