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9. évfolyamon aki a beiratkozási adatlapon bejelölte a „kér étkezést”, annak szeptember 

hónapra előjegyezzük a szükséges étkezést (ebéd), illetve kollégiumi ellátás esetén étkezéseket 

(reggeli, ebéd, vacsora). Szeptember első hetében mindenki kap egy étkezési chipet, amivel az 

étkezdében ki tudja venni a megrendelt ételt. A chip ára 500 Ft. Ez 4 évig használható, nem kell 

évente újat venni. A chip átvételekor minden étkező kap egy jelszót is, amivel a későbbiekben 

interneten is meg tudja rendelni, vagy le tudja mondani az étkezéseit. Fontos, hogy az iskola 

csak szeptember hónapra rendel automatikusan étkezést a 9. évfolyamos tanulóknak. A 

későbbikben mindenki önállóan rendel. Ebéd esetén választható A vagy B menü. 

A kedvezményekre jogosító dokumentumokat beiratkozáskor, vagy szeptember hónapban 

kérjük leadni. 

A következő kedvezményes étkezések vehető igénybe: 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén 50% (Csatolandó az Önkormányzat által 

kiállított Határozat másolata.) 

- 3 vagy több gyermekes családban élő 50 % (Csatolandó: MÁK által kiadott Hatósági 

Igazolás családi pótlék folyósításáról, illetve nem tanköteles korú, nappali tagozaton tanuló 

testvér esetében iskolalátogatási igazolás.) 

- fogyatékkal élő, vagy tartósan beteg 50% (Csatolandó: Igazolás tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos gyermekről, vagy a MÁK által kiállított igazolás a magasabb összegű családi 

pótlék folyósításáról) 

- nevelésbe vették, vagy utógondozott 100% kedvezmény (Csatolandó az az erről szóló 

határozat vagy másolata.) 

Csak egy jogcímen lehet kedvezményt igénybe venni. 

Az intézmény diétás étkezést is biztosít szakorvosi igazolás alapján. 

Árak:  reggeli:  220 Ft/adag 

ebéd:   456 Ft/adag 

vacsora: 264 Ft/adag 

(a feltüntetett árak bruttó árak) 

Az étkezési térítési díjakat általában minden hónap második hétfőjén és keddjén szedjük be. A 

díjakról számlát állítunk ki. A számla fizetési módja lehet készpénz, kártyás fizetés vagy 

átutalás. A fizetési módot előre meg kell határozni. Ez beiratkozáskor megtehető. 

Gyula Város Önkormányzata Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályától (bizonyos 

feltételek megléte esetén) közétkeztetési támogatás igényelhető. Erről bővebb tájékoztató 

iskolánk honlapján www.erkel.hu vagy a www.gyula.hu oldalon található. 
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