
Kedves Szülők!  

 

2020-2021-es tanévre vonatkozó étkezés rendelést a következőképpen tehetik meg. 

 

Kérem, a szülő telefonszámát minden esetben az igénylőlapon feltüntetni szíveskedjenek! 

 

Iskola 

 

Az étkezés igényléshez szükséges dokumentumokat megtalálja: 
 

A Hartai Ráday Pál Általános Iskola weboldalán, Harta Nagyközség Önkormányzatának 

honlapján és a Hartai Hársfavirág Szociális Központ facebook oldalán vagy az alábbi 

linken: 

 

Iskola: 

http://harta.hu/images/nyomtatvanyok/2020/tkezsignylsIskola2020.pdf 

 

 

A kitöltött igénylőlapokat, nyilatkozatokat és a kedvezményre való jogosultsághoz szükséges 

igazolásokat ( a sárgával kiemelt tájékoztató a szülőnél marad!!!) a következőképpen 

küldhetik részünkre vissza 2020.augusztus 14-ig! 

 

Postai úton: 

Hartai Hársfavirág Szociális Központ „2020/2021-Étkezésigénylés”  

6326 Harta Iskolaköz 1. címre 

 

Személyesen:  

 a Hartai Hársfavirág Szociális Központban vagy az épület falán elhelyezett postaládában 

(Harta, Iskolaköz 1.-régi Szabó Iskola épülete) 

 

Abban az esetben, amennyiben akadályoztatva van a visszaküldésben, pótbeiratkozást az 

iskola épületében a tankönyvosztás napján 2020. augusztus 26-án 8-12 óráig tudunk 

biztosítani. 

 

Csak abban az esetben tudunk gyermekének 2020.szeptember 1-jétől étkezést 

biztosítani, amennyiben visszaküldik a beiratkozási papírokat! 
 
Ha kérdésük van, forduljanak bizalommal: Kiss Dávidhoz a 06-30-34769-75-ös telefonszámon. 

 

Étkezés befizetésének időpontja: 

 

2020. szeptember 7-11-ig 8-12 valamint 13-15 óra között a Polgármesteri Hivatal 

Pénztárában lehetséges.  

Amennyiben a csekkes vagy átutalásos fizetési módot választotta, akkor postán fogja 

azt megkapni. 
 

 

 

http://harta.hu/images/nyomtatvanyok/2020/tkezsignylsIskola2020.pdf


 

Az étkezési kategóriák az iskolás gyermekeknél a következőek: tízórai-ebéd vagy tízórai-

ebéd- uzsonna vagy ebéd, egyéb kombinációra nincs lehetőség. 

 

Ha gyermeke bármilyen ételallergiában szenved, kérjük tüntesse fel az igénylőlapon és 

a szakorvosi igazolást küldje vissza a többi dokumentummal (csak együtt kérhető a 

háromszori étkezés,TEU) 

 

2020. évben az iskolai gyermekétkeztetést ismét nem érintette új rendelet, így a 

kedvezményre való jogosultságok az előző évek gyakorlata szerint történnek:  

 

a, ingyenes iskolai étkezésre jogosult, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül (minden esetben tegyék a borítékba az érvényes GYVT határozat fénymásolatát ) 

b, 50 %-os kedvezményre jogosult, aki tartós beteg (szakorvosi igazolás leadása szükséges) 

c, 50 %-os kedvezményre jogosult, aki családjában három vagy több gyermeket nevelnek (az 

Államkincstártól az emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás (fénymásolat is elég) 

beküldése szükséges hozzá) 

 

Aki egyik kategóriába sem tartozik, annak teljes összegű térítési díjat kell fizetni. 

 

Kérem a szülőket/gondviselőket/törvényes képviselőket, hogy a kedvezményre való 

jogosultságuk igazolása érdekében feltétlenül csatolják a kérelemhez a felsorolt papírokat. 

 

 

Üdvözlettel: Ambrus Aliz 

                     intézményvezető 

    Hartai Hársfavirág Szociális Központ 
 

 
  

 


