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A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke 

 
A kötelező étkezők (óvodától 4. évfolyamig) szülei fizetési értesítőt kapnak az étkezések 

összegéről a tárgyhót megelőző hó 20. napjáig az e-naplóban regisztrált e-mail címre. Az 

étkezés díjának kiegyenlítése történhet elektronikusan a honlapon keresztül, vagy 

személyesen az iskolai büfében. 

A nem kötelező étkezők megrendeléskor bankkártyájukkal fizethetnek, vagy a korábban 

feltöltött egyenlegükből költhetnek. 

Rendelés lemondására, az érvényessége előtti munkanap 09:00 óráig van lehetőség a 

lauder.biogastro.hu oldalon. A lemondás teljes napra vonatkozik. 

 

A gyerekeknek alapbeállításban az "A" menüt rendeljük meg. Rendelés módosítására, 

illetve lemondására, az érvényessége előtti munkanap 09:00 óráig van lehetőség. Az 

alapértelmezettként beállított menük átpipálása után a Tovább a megrendelés feladása 

gombot kell választani.  

 

Felmentés közétkeztetés alól 

 

Óvodától 4. évfolyamig a gyermekek ún. "kötelező étkezők", hiszen egész nap az 

óvodában vagy az iskolában vannak. 

Az étkezést biztosító Biogastro Kft. munkatársaival közösen próbálunk olyan kínálatot 

kialakítani, amelyből kicsik és nagyok egyaránt találnak számukra megfelelő menüt 

(vegetáriánusok, ill. speciális diétára szorulók is). Aki mégis úgy gondolja, hogy gyermeke 

számára mást szeretne biztosítani, természetesen megteheti. Az iskolatitkároktól kérhető 

nyomtatvány kitöltésével bárki kezdeményezheti gyermeke felmentését. A szülők egyúttal 

vállalják, hogy gyermekük számára a napi étkezést biztosítják. Az étteremben kizárólag a 

helyben készített kóser ételek fogyaszthatók. A kóserságért felelős rabbi engedélyezheti 

hogy nagyon szigorú diétára szoruló kisgyermek a máshol készített ebédjét a többiekkel 
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fogyaszthassa el, amennyiben az iskolai konyha nem tudja biztosítani a speciális diéta 

elkészítését. Ennek feltételeiről előzetes egyeztetés szükséges. 

Térítési díjak a 2017/18-as tanévben 

 

óvoda teljes     790 Ft 

elemi uzsonna    250 Ft 

5-12. alsós menü    620 Ft 

5-12.  főétel      620 Ft 

5-12.  főétel + leves = felsős menü  770 Ft 

5-12. A la carte - húsos napokon leves nélkül 1 040 Ft 

5-12. A la carte - tejes napokon leves nélkül 810 Ft 

desszert gyereknek    270 Ft 

 

 


