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Tájékoztatás a közétkeztetésben bekövetkezett változásokról  

2022. szeptember 1-től 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az óvodai, illetve az általános iskolai gyermekétkeztetést külsős 

beszállító által (HPM Plusz Kft.) biztosítjuk. 

 

Kérem a gyermekük számára közétkeztetést igénylő szülőket, hogy a mellékelt nyilatkozatot 

(gyermekenként külön-külön), akit érint a kedvezmény megjelölésével kitölteni és a 

penztar@tordas.hu e-mail címre, óvodások esetében 2022.08.30-ig, iskolások esetén 2022.09.01. 

napjáig visszaküldeni szíveskedjenek ahhoz, hogy az étkezést zavartalanul biztosítani tudjuk. 

Diétás étkezést kizárólag szakorvosi javaslat ellenében van lehetőségünk biztosítani.  

 

Az óvodában az első étkezési nap 2022.09.01. (csütörtök) 

Az iskolában az első étkezési nap 2022.09.05. (hétfő) 

 

Az étkezés megrendelésének, illetve lemondásának feltételei:  

 

• Amennyiben az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más egyéb ok miatt a gyermek 

nem veszi igénybe, a szülő köteles az étkezést az alábbi e-mail címen konyha@tordas.hu 

lemondani! 

•  A lemondásnak tartalmaznia kell: 

⁻ a gyermek teljes nevét,  

⁻ osztályát vagy óvodás csoportjának nevét, 

⁻ várhatóan mettől – meddig tart a lemondás,  

⁻ a szülő nevét és elérhetőségét. 
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• Az étkezés lemondásra és újbóli igénybevételének bejelentésére a tárgynapot (első lemondott 

étkezési nap / étkezés első napja) megelőző 8 óráig van lehetőség!   

A szülő a bejelentést követő naptól gyermeke távolmaradásának idejére mentesül az intézményi 

étkezési térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

• Kedvezményes (ingyenes, fél áras) étkeztetés igénybevétele esetén a szülők szintén kötelesek a 

fent említett módon a lemondást, illetve az újbóli igényt bejelenteni! Amennyiben ezen 

kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a felmerülő költségek a Tordasi Polgármesteri Hivatal 

által tovább számlázásra kerülnek a részükre! 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete étkezési térítési díjakról szóló 10/2021. (VII. 

28.) rendelete alapján a díjak az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 

 

 Megnevezés Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg 

1. Óvodás 3x-i étkezés 940 Ft 254 Ft 1194 Ft 

2. Iskolás 3x-i étkezés 1180 Ft 319 Ft 1499 Ft 

3. Iskolás 1x-i étkezés 850 Ft 230 Ft 1080 Ft 

4. Óvodás diétás 1x-i 

étkezés 

640 Ft 173 Ft 813 Ft 

5. Iskolás diétás 1x-i étkezés 850 Ft 230 Ft 1080 Ft 

 

A térítési díjat a közétkeztetésben résztvevőknek az étkezés igénybevételét követően, havonta 

utólag kell fizetni. 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! 

 

Tordas, 2022.08.23. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    dr. Zay Andrea 

                                                                                                          jegyző 


