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ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE 
 

 
1./ Kedvezményre jogosító igazolások leadása 

 1997. évi XXXI. Tv (Gyermekvédelmi törvény) 
szerinti rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosító önkormányzati 
határozat+ intézményünk által rendszeresített 
nyilatkozat 
 

 Alanyi jogon járó 50%-os kedvezmény – három 
vagy több eltartott gyermek – intézményünk 
által rendszeresített nyilatkozat 
 

 Illetékes szakértői bizottsági szakvélemény 
alapján test, érzékszervi, más fogyatékosnak 
minősül a támogatást kérő tanuló. Érvényes 
orvosi igazolás szükséges + intézményünk által 
rendszeresített nyilatkozat 

 

2./ Diétás étkezés 

Amennyiben táplálékallergiás (tehéntej, tojás-, 
gluténmentes stb.) étkezést kíván megrendelni: 

 Szakorvosi igazolást a menzai ügyintézőnél kell 
leadni. 

 

 

3./  Befizetés 

Csoportos beszedési megbízás alapján: 

 menzai ügyintézőnktől kell kérni a „ jogosult 
szolgáltató” adatait- pontos név, azonosító szám, 
valamit a diák azonosítóját 

 A fenti adatokkal kell a pénzintézetnél megköti a 
csoportos beszedési megbízást. 

 A megkötött szerződés másolatát kell eljuttatni 
menzai ügyintézőnknek. 

 Bankszámlaszám változásról kérjük 
ügyintézőnket azonnal értesíten. 

 

Készpénzes befizetés: 

 havonta 2 alkalommal – 1:befizetés,                           
1: pótbefizetés. 
Amennyiben  e két nap valamelyikén nem 
történik meg a befizetés, az étkezést a következő 
hó 1. napjától a gyermek nem tudja igénybe 
venni. 

 
 

 időpontok megtalálhatók:  
-  honlapunkon www.gek.hu 
- iskolában, faliújságon, hirdetőtáblákon 

 

 

4./  Lemondás 

      Lemondásokat minden nap (munkanap), 8óra 30 
percig tudjuk fogadni, ami a következő napra vonatkozik.  

Aznapra lemondást nem tudunk elfogadni! 

Hétfői ebéd esetén az előtte való hét péntek 8 óra 30 perc 
a lemondás határideje. 

Lemondás módja: 

 e-mail:  lemondas@gek.hu 
 telefon: 96- 510-680 
 06-20-553-1820 

Lemondáskor a pontos beazonosítás miatt az alábbi 
adatokat kérjük megadni: 

  név 
 iskola – osztály  
 mikortól meddig kéri a lemondást – 

(dátumok) 
 
 
 
 
 
 

A KISOKOS letölthető a 
www.gek.hu honlapról 

http://www.gek.hu/
http://www.gek.hu/
mailto:lemondas@gek.hu
http://www.gek.hu/


 

5./ Éthordós étel kiadás 

 Főzőkonyháinkon éthordóban is kiadjuk az 
aznapra befizetett ételadagokat, amennyiben: 

- váratlan esemény (pl.betegség) esetén 
nem volt mód az aznapi étkezés 
lemondására 

- az éthordót 9.00 óráig leadják a Bázis 
konyha(Győr, Bercsényi liget 24. Tel:312-
731) Az éthordó mellé csatolni kell az 
iskola és a  gyermek nevét, valamint 
osztályát. 

- étel kiadása : 12,00 – 13,00 óráig 

 

 

6./  Visszafizetés 

A lemondott étkezés díjának visszafizetése az adott hónap 
zárását követően történik.  

(pl. szeptemberi lemondás – október hónapban, a 
novemberi étkezési díj szedésekor kerül visszafizetésre) 

Visszafizetés módjai: 

  készpénzben: a menzai ügyintéző kolléganőnél 
átvehető, a tárgy hónapot követő hónapban – 
befizetési napokon 
 

 banki utalással: amennyiben e-mail-ben a 
lemondas@gek.hu- re jelzi, hogy utalással 
kéri vissza az étkezési díjat, az alábbi adatokat 
kérjük megadni:  

- név 
- iskola,  
- bankszámlaszám 
- bankszámlaszám tulajdonosának neve 
- lakcíme 

 
 postai úton történő visszafizetéskor az alábbi 

adatokat kérjük megadni: 
-  név 
- iskola, kollégium 
- lakcím 

 
A fentiek közül, bármelyik visszafizetési mód 
választható! 
Kérjük, jelezze felénk, hogy Önnek melyik a           
legalkalmasabb: 

- e-mail-ben: lemondas@gek.hu 
- telefonon: 96/510-680 
- menzai ügyintézőnknél 
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www.gek.hu 

Mit?  Mikor?  
Hogyan? 

VÉLEMÉNYÉT KÉRJÜK OSSZA 
MEG VELÜNK! 

menza@gek.hu 
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