
TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAI ÉTKEZÉSRŐL 

A JÁSZSÁGI APPONYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN 

 

2023. 02. 01-TŐL HATÁLYOS ÁRAK1: 

Megnevezés Térítési díj (Ft/nap/fő)2 

Általános iskolai intézményi étkeztetés   

Tízórai 130 

Ebéd 565 

Uzsonna 130 

Összesen 825 

 

KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTAK 

Ingyenes étkezésre jogosult az, aki 

▪ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

▪ nevelésbe vették; 

50%-os kedvezményre jogosult: 

▪ ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

▪ a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára. 

A kedvezmények igénybevételéhez egy nyilatkozatot kell kitölteni, melyet a napközis nevelőktől 

vagy az osztályfőnököktől kérhetnek. Az RGYK határozatot, és a tartós betegségről, 

fogyatékosságról a határozatot másolatban mellékelni szükséges. 

 

AZ ÉTKEZÉS LEMONDÁSA 

Ha az étkezést, betegség vagy más ok miatt a nem kívánja tanuló igénybe venni, a távolmaradás 

bejelentését e-mail üzenet küldésével tudja megtenni. Az aznap lemondott étkezést sajnos csak 

másnap tudjuk kihúzni, mivel az már előző nap meg lett rendelve. 

Az e-mail cím: etkezes.apponyi@gmail.com 

 
1 Jászberény Városi Önkormányzat 35/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével módosította az alkalmazandó nyersanyagnorma 

megállapításáról és a köznevelési intézményekben biztosított intézményi étkeztetés térítési díjáról szóló 14/2021. (VII. 9.) önkormányzati 

rendeletét, melynek módosított 1. számú melléklete alapján a 2023.február 1-től alkalmazott térítési díjak. 

2 *a hatályos ÁFA értéket tartalmazza, a 2008. évi III. törvény 2. §-ában foglaltak szerint kerekítve került meghatározásra 
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A hiányzó tanuló(k) étkezését - a tanuló nevének, osztályának megadásával és a hiányzás 

időtartamának megjelölésével – 9:00 óráig lehet lemondani. A betegségből/hiányzásból való újbóli 

étkezés igénylést is e-mailben kell jelezni. 

Ha teljesen lemondja az étkezést, vagy 3-szoriról csak ebédre vált, akkor is jelezze a 

etkezes.apponyi@gmail.com címen! Kérjük, erről a napközis nevelőt vagy az osztályfőnököt is 

értesítse! 

 

BEFIZETÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A befizetés történhet személyesen a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban. 

Ennek időpontjáról minden hónapban tájékoztatót ad ki a hivatal ezen az oldalon: 

https://www.jaszbereny.hu/befizetesi-napok/, de igyekszünk erről mi is hírt adni. 

Online befizetés 

Az internetes fizetés az Etelka portálon keresztül lehetséges, melyhez regisztráció, és egy érvényes 

bankkártya szükséges. A portál elérhetősége: https://jaszbereny.etelkaportal.hu. 

A regisztációst igényét először az iskola titkárságán kell kérni, Nagy Eszter, iskolatitkárnál az 06 

57 502 711-es telefonszámon, vagy az apponyi.jki@gmail.com e-mail címen. 

AZ ONLINE BEFIZETÉS MENETE A REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN: 

https://jaszbereny.etelkaportal.hu 

1. Nyomja meg a Rendelés most! gombot 

 

2. Majd válassza Tovább a menüválasztáshoz gombot. 

 

3. Kattintson a Tovább a véglegesítésre gombra! 
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4. Majd a Rendelés befejezése, tovább a számlázási adatokhoz gomb következik 

 

5. A számlázási adatok megadása után a Tovább a fizetéshez gomb következik. 

 

A bankkártyatípus kiválasztása után a szokásos online bankkártyás fizetés következik. A rendszer 

visszajelez, hogy a fizetés sikeresen megtörtént-e. 



Az étkezéssel kapcsolatban iskolánk csak a lemondást, és az újraaktiválást intézi a fent írt módon. 

Minden egyéb kérdéssel a hivatal alábbi ügyfélszolgálati telefonszámán: 06 57 / 505-777 vagy 06 20 

233 91 23 vagy ügyfélszolgálati e-mailcímén érdeklődjenek: kozetkeztetes@jaszbereny.hu 

 

Reméljük, sikerült segítenünk az eligazodást! 


