
ÉRTESÍTÉS 
ÉTKEZÉSI DÍJ VÁLTOZÁSÁRÓL 

 

 

Tisztelt Szülők! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkeztetést végző Vállalkozó a Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által megállapított mértékben 

(4 %-kal) módosítja a normál étkeztetés díját. 
 

Ennek értelmében Intézményünkben  

 

2021. február 01-i hatállyal 
 

változik az iskolai és óvodai étkeztetés díja. 

 

Az árváltozás lényeges eleme, hogy a diétás étkezés térítési díja jelentősen 

eltér a normál étkezés díjától (30 %-kal magasabb), ezért kérjük, hogy ha 

valaki úgy dönt, hogy az emelt áron NEM kéri (vagy MÓDOSÍTVA kéri) az 

étkezést 2021. febr. 01-től, az e-mailben szíveskedjen jelezni az 

osztályfőnöknek, 2021. jan. 28-án (csütörtök) délután 16 óráig. 

Amennyiben az étkeztetéssel kapcsolatban nem érkezik lemondás vagy 

módosítási kérelem, úgy a jelenleg érvényes rendelkezés alapján rendeljük 

meg a tanulók étkezését, de már emelt térítési díjat kell érte fizetni. 

 

Az új árak az alábbiak szerint alakulnak: 
 

 

1. Általános iskolai étkezés esetén: 
 

1.1. Normál étkezés: 

             Nettó Ft   ÁFA Ft  Bruttó Ft 
 

- háromszori (napközis) étkezés:  

teljes árú:    546,52 + 147,56 = 694,08 Ft; 

50 %-os    273,26 +   73,78 = 347,04 Ft; 
 

- ebéd: teljes árú:    352,41 +   95,15 = 447,56 Ft; 

50 %-os    176,21 +   47,58 = 223,79 Ft; 
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1.2. Diétás étkezés: 

             Nettó Ft   ÁFA Ft  Bruttó Ft 
 

- háromszori (napközis) étkezés:  

teljes árú:    710,47 + 191,83 = 902,30 Ft; 

50 %-os    355,24 +   95,91 = 451,15 Ft; 
 

- ebéd: teljes árú:    458,13 + 123,70 = 581,83 Ft; 

50 %-os    229,07 +   61,85 = 290,92 Ft; 
 

 

2. Óvodai étkezés esetén: 
 

2.1. Normál étkezés: 

             Nettó Ft   ÁFA Ft  Bruttó Ft 
 

- háromszori (napközis) étkezés:  

teljes árú:    432,52 + 116,78 = 549,30 Ft; 
 

- ebéd: teljes árú:    273,59 +   73,87 = 347,46 Ft; 
 

2.2. Diétás étkezés: 

             Nettó Ft   ÁFA Ft  Bruttó Ft 
 

- háromszori (napközis) étkezés:  

teljes árú:    562,30 + 151,82 = 714,12 Ft; 
 

- ebéd: teljes árú:    355,68 +   96,03 = 451,71 Ft; 
 

Megjegyzés: csak ebéd megrendelésére KIZÁRÓLAG valamilyen étel-

allergiával rendelkező gyermek esetében lehet szó (az igazolást 

csatolni szükséges), mert a Szolgáltató ilyen jellegű tízórait és 

uzsonnát nem tud biztosítani. 
 

 

Megértésüket köszönjük! 
 

 

        Az Intézmény vezetősége 


