
Tájékoztató iskolai étkezés igényléséhez 

 

A 2020/2021-es tanévre vonatkozó iskolai gyermekétkezés igénylésére az „Igénylőlap iskolai étkezéshez” 

nyomtatvány 2020. augusztus 24-ig a KÖVÁL Nonprofit Zrt. (2200 Monor, Kossuth L. u. 147.) címére postai 

úton vagy személyesen történő eljuttatásával van lehetőség. Amennyiben kedvezményes étkezésre jogosult a 

gyermek, az „Igénylőlap normatív étkezési térítési díjkedvezményhez” nyomtatványt kérjük részünkre 

átadni a szükséges igazolásokkal együtt. 

 

Az iskolai étkezés díjai jelenleg a következők: 

 

 7-10 éves korcsoport / csak ebéd    350 Ft 

 7-10 éves korcsoport / tízórai, ebéd     450 Ft 

 7-10 éves korcsoport / tízórai, ebéd, uzsonna  550 Ft 

 11-14 éves korcsoport / csak ebéd    370 Ft 

 11-14 éves korcsoport / tízórai, ebéd    470 Ft 

 11-14 éves korcsoport / tízórai, ebéd, uzsonna  570 Ft 

 

Az étkezés havi térítési díja előre kerül megállapításra. A csekkek az iskolában kerülnek kiosztásra a 

gyermekek részére tárgyhónap 10. napjáig , melyeket a számlán feltüntetett határidőig kell befizetni. 

Amennyiben a megadott határidőig a befizetés nem teljesül, gyermekük étkezését nem tudjuk biztosítani. 

További kérdés esetén a 06-20/299-55-23-as vagy a 29/411-309 /210 telefonszámon vagy az 

etkezes@kovalzrt.hu e-mail címen hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-12:00 óráig állunk 

rendelkezésükre. 

KÖVÁL Nonprofit Zrt. 

2200 Monor, Kossuth L. u. 147. 
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