Tájékoztató az étkezés befizetésének változásáról
Kérem, nagyon figyelmesen olvassák el a tájékoztató levelet, mert
februártól az abban leírtak szerint kell eljárni!
Az ebédbefizetési rendszer átáll az előre fizetésre, ezért
•

Februárban egyszerre kell befizetni két hónapot. (a februári illetve a márciusi
ebéddíjat. A következő hónaptól újra csak egyet kell fizetni.)

Minden hónapban kettő pénteki nap délutánja lesz kijelölve ebédbefizetési
napnak. Erről tájékoztatást a honlapon illetve helyben a szokásos módon, a
faliújságokra kitéve találhatnak.
Február-március hónapra az ebédbefizetés:
Február 9. Péntek 12:00-17:00 óráig
Február 16. Péntek 12:00 – 17:00 óráig
Fizetési módok:
•

•

Személyesen a megadott időpontban, a pénztárban.

Átutalás: minden szülőnek joga van átutalással befizetni az ebéddíjat. Az
átutalási számlák az adott hónap első befizetési napján kerülnek kiállításra és
kiosztásra. Ezek után a szülőnek 8 naptári nap áll a rendelkezésére a számla
kiegyenlítésére. A számla kiegyenlítése történhet saját bankon keresztül
személyesen, vagy internetbankon keresztül. Illetve személyesen betérve
egy tetszőleges OTP fiókban is befizethető. (a számlán feltüntetett
számlaszámra kell befizetni a pénztárban) Ez a módszer sokkal kényelmesebb
pl. a vidéken lakó tanulók esetében. Utalásnál nagyon fontos, hogy a
közlemény rovatban legyen feltüntetve az iskola neve, a gyermek neve, a
gyermek osztálya/csoportja. Ha ezek nincsenek feltüntetve, a központ nem
tudja hová lekönyvelni, és az összeg kallódni fog a rendszerben, mintha nem
történt volna meg a befizetés.
➢ Utalásnál kifejezetten csak a számlán szereplő pontos összeget fizessék be,
mert elhúzódhat a visszautalás!
➢ Senki ne utaljon előre tetszőlegesen, amíg az adott számla nincs a kezében,
mert nem ugyanannyi minden hónapban az ebéddíj. Függ a napok számától,
iskolaszünetektől, ünnepnapoktól!
➢ Amennyiben igény van rá, lehet kérni e-mail-ben az átutalási számlát, ehhez
szükség van a szülő e-mail címére. (Nagyban megkönnyíti az ebédbefizetés

menetét, nincs külön papíralapú számlázás, ami késedelemmel juthat el a
szülőhöz. (Természetesen ezt kérhetik a felnőtt étkezők is az intézményben, ha
úgy kényelmesebb nekik)

NAGYON FONTOS!

Ebéd/étkezéslemondás:
•

minden nap reggel 9 óráig lehet lemondani az étkezést (ez a másnapi
étkezésre vonatkozik, aznapit már nem tudunk lemondani az adott napon.
Amennyiben valaki 9 óra után jelez, akkor már nem a másnaptól, hanem a
harmadnaptól tudja csak lemondani. (pl. hétfői reggel 10 órás jelzés esetén már
csak szerdától tudjuk lemondani az étkezést)

Étkezéslemondás/kapcsolattartás:
Juhász Rita
06/20-852-8595
torokbelaiskola@gmail.com
•

Az ebédlemondás a megadott e-mail-címen, és telefonszámon történik
reggel 9 óráig. Nem a pedagógusnak kell jelezni a lemondást!

Amennyiben mód van rá, e-mail-ben, illetve sms-ben történjék a lemondás,
így nyoma marad. (A telefon foglalt lehet, két intézmény között utazik a kolléganő,
nem áll módjában rajta kívülálló okok miatt felvenni,… stb.)
A 100%-os támogatásban részesülő gyermek ebédjét is le kell mondani, az
óvodásokét is!
Aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, figyelje a határozat
lejárati határidejét (RGYK esetében a lejárat előtti 60. naptól lehet a hosszabbítást
igényelni). Akinek lejár a támogatása esetleg a hónap felénél, annak sajnos, ki kell
fizetnie a fennmaradó napok étkezését. Amennyiben később a fizetett időszakra is
megkapja visszamenőlegesen a támogatást, a befizetett összeg visszautalásra
kerül.
Az ÉSZGSZ tájékoztatása szerint, aki két hónapi ebédbefizetéssel elmarad, annak
nem lehet ebédet rendelni, tehát a szülőnek kell gondoskodnia a gyermek
élelmezéséről!

