
 

LEADÁSI HATÁRIDŐ: A BEIRATKOZÁS NAPJÁN  (A BEJÁRATNÁL, NEM AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKNÉL) 

2014. SZEPTEMBER hónapra a menzabefizetés tankönyvátvétel napján lesz,  

előreláthatóan 22 napra 9.900,-  forint. 

A pontos időpontot honlapunkon közölni fogjuk. 

 

Azoknak a tanulóknak, akik a jelzett időpontban a befizetést nem 

 teljesítik, szeptember hónapra a menzát nem tudjuk biztosítani! 

 

MENZAKÉRŐ LAP 
 

 
Kérem, hogy gyermekem  …..………………………….…………. (név) …………... (osztály)  

részére az iskolai étkezésben való részvételt szíveskedjenek biztosítani. 

 
Eltartott gyermekeim száma:………………….fő 
 
Tudomásul veszem: 
 
- hogy a mindenkori érvényben lévő rendelet alapján megállapított étkezéstérítési díjat 

havonta kell az iskola pénztárába befizetni, mindenkor a tárgyhó előtti hónap 15. napja 
utáni első hétfő-kedd. Ettől eltérő esetben a meghirdetett napokon. Pótbefizetés 
kizárólag a meghirdetett befizetést követő hét hétfőjén lehetséges. A befizetés 
dátuma megtekinthető az iskola honlapján (www.babits.pte.hu). 

- A menza térítési díja előreláthatóan 450,- Ft/nap.  Az ettől eltérő térítés összegét az 
iskola vezetősége a tanuló családjának szociális helyzetétől függően állapítja meg. 
Térítési díjcsökkentési kérelmet szeptember hónapban kell leadni az osztályfőnöknek, 
melyhez a szülők jövedelemigazolását kell csatolni! 

- A 3 vagy több gyermeket nevelő, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek és a 
rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után, a törvény szerint 50 % 
térítési díjat kell fizetni. Ezekhez szükséges az eredeti igazolásokat csatolni! 

- ha a tanuló a menzai étkezésből tanév közben kimarad, lemondás csak a szülők által  
- a befizetés előtt – benyújtott kérelem alapján lehetséges. 

- hiányzás esetén étkezési díjat a gazdasági irodában, menzajegy ellenében tudja az 
iskola jóváírni, lemondást következő munkanapra tudunk elfogadni, aznapi ebédet nem 
lehet lemondani. Jóváírás a következő befizetéskor tudjuk figyelembe venni. A 
lemondott napok ebédjegyeit legkésőbb a következő hónap 5-ig lehet leadni a gazdasági 
irodába. A gépi feldolgozás miatt a megjelölt napig le nem adott jegyek árát nem lehet a 
következő befizetésnél figyelembe venni.  

- Elvesztett jegyet nem tudunk pótolni, igazolást nem áll módunkban kiállítani. 
 

P é c s, 2014. …………… 

 

       ………………………………………… 

                szülő aláírása   



 

LEADÁSI HATÁRIDŐ: A BEIRATKOZÁS NAPJÁN  (A BEJÁRATNÁL, NEM AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKNÉL) 

2013. SZEPTEMBER hónapra a menzabefizetés tankönyvátvétel napján lesz,  

előreláthatóan 21 napra 9.450,-  forint. 

A pontos időpontot honlapunkon közölni fogjuk. 

 

Azoknak a tanulóknak, akik a jelzett időpontban a befizetést nem 

 teljesítik, szeptember hónapra a menzát nem tudjuk biztosítani! 

 

MENZAKÉRŐ LAP 
 

 
Kérem, hogy gyermekem  …..………………………….…………. (név) …………... (osztály)  

részére az iskolai étkezésben való részvételt szíveskedjenek biztosítani. 

 
Eltartott gyermekeim száma:………………….fő 
 
Tudomásul veszem: 
 
- hogy a mindenkori érvényben lévő rendelet alapján megállapított étkezéstérítési díjat 

havonta kell az iskola pénztárába befizetni, mindenkor a tárgyhó előtti hónap 15. napja 
utáni első hétfő-kedd. Ettől eltérő esetben a meghirdetett napokon. Pótbefizetés 
kizárólag a meghirdetett befizetést követő hét hétfőjén lehetséges. A befizetés 
dátuma megtekinthető az iskola honlapján (www.babits.pte.hu). 

- A menza térítési díja előreláthatóan 450,- Ft/nap.  Az ettől eltérő térítés összegét az 
iskola vezetősége a tanuló családjának szociális helyzetétől függően állapítja meg. 
Térítési díjcsökkentési kérelmet szeptember hónapban kell leadni az osztályfőnöknek, 
melyhez a szülők jövedelemigazolását kell csatolni! 

- A 3 vagy több gyermeket nevelő, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek és a 
rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után, a törvény szerint 50 % 
térítési díjat kell fizetni. Ezekhez szükséges az eredeti igazolásokat csatolni! 

- ha a tanuló a menzai étkezésből tanév közben kimarad, lemondás csak a szülők által  
- a befizetés előtt – benyújtott kérelem alapján lehetséges. 

- hiányzás esetén étkezési díjat a gazdasági irodában előzetesen (reggel 8 óráig) 
bejelentett napokra, menzajegy ellenében tud az iskola jóváírni. Jóváírás a következő 
befizetéskor tudjuk figyelembe venni. A lemondott napok ebédjegyeit legkésőbb a 
következő befizetést megelőző munkanapig lehet leadni a gazdasági irodába. A gépi 
feldolgozás miatt a megjelölt napig le nem adott jegyek árát nem lehet a következő 
befizetésnél figyelembe venni.  

- Elvesztett jegyet nem tudunk pótolni, igazolást nem áll módunkban kiállítani. 
 

P é c s, 2014. …………… 

 

       ………………………………………… 

                szülő aláírása   


