
TÁJÉKOZTATÁS  AZ INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 
Hatályos: 2019. november 11-től 

ÉTKEZÉSI LEMONDÁS – 

2019. november 11-től az igényelt intézményi étkezés adott napon való lemondására csak az azt megelőző 
étkezési / tanítási nap reggel 8 óráig van lehetőség. A lemondást csak a szülő bejelentése alapján fogadjuk el:  
 

E-mailben:   gazdi@szbki.hu ; 
Telefonon:   +36 (95) 525 200 vagy +36 (95) 525 202 telefonszámon; 
SMS-ben:   +36 (30) 300 6945 telefonszámon. 

 

Aznapi és utólagos lemondás érvényesítésére; ill. szóbeli üzenetben jelzett étkezés lemondására nincs lehetőség! 
 
 
IGÉNYELT ÉTKEZÉS MÓDOSÍTÁSA/LEMONDÁSA 

A szülő döntése alapján a már korábban igényelt intézményi étkeztetés módosítására vagy lemondására – a 
változással érintett hónapot megelőző étkezési hónap 25-ik napjáig – van lehetőség, a szülő írásban benyújtott 
kérelme alapján (ellenőrző könyvbe / tájékoztató füzetbe írt szülői bejegyzés vagy a gazdi@szbki.hu címre küldött 
elektronikus levél). 
 
 
ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNY HATÁLYA 

A tanév során érvényesíteni kívánt 50%-os illetve 100%-os étkezési kedvezményt a szülő nyilatkozat megtételével 
és az ahhoz tartozó hivatalos dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi határozat, nagycsaládos családi 
pótlék igazolás, szakorvosi felülvizsgálati igazolás tartós betegséghez) bemutatásával és leadásával kérheti. 
Amennyiben a szülő által tett nyilatkozathoz nem csatolják a hatályos dokumentum másolatát, úgy az étkezési 
kedvezményt érvényesíteni nem tudjuk. Önkormányzati határozat (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
esetén) illetve szakorvosi felülvizsgálati igazolás (tartós betegség esetén) megújítása és az intézménybe való 
leadása a szülő felelőssége és kötelezettsége. Amennyiben az általunk nyilvántartott határidőig a megújított 
igazolások nem kerülnek leadásra, úgy a kedvezmény nem érvényesíthető, a kiszámlázott térítési díjat rendezni 
kell. Késedelmes kedvezmény igazolás esetén csak a hatályos igazolás bemutatását és leadását követő 
hónaptól tudjuk ismét a kedvezményt figyelembe venni. 
Az étkezési kedvezmény megszűnése esetén, kérem, hogy annak tényét haladéktalanul jelentsék be az 
intézmény gazdasági irodájában; a jogtalanul igénybe vett étkezési kedvezmény visszamenőlegesen is 
kiszámlázásra kerül. 
 
 
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSE 

Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónap 10-12. körül történik (első és második napon a Celldömölk, 
Koptik Odó utca 9-11. szám alatti, harmadik és negyedik napon a Celldömölk, József Attila utca 1. szám alatti 
épületben).  Kérem, hogy befizetést a határidő pontos betartásával teljesítsük. Amennyiben a szülő részére – 
alapos ok miatt – a kiírásban szereplő időpontok nem megfelelőek, úgy van lehetőségük a gazdasági irodában 
is (naponta 7.30-11.00 és 12.30-15.30 között) a befizetést elvégezni, de kérem, számoljanak azzal, hogy az 
ügyintéző – átmenetileg - nem tartózkodik az épületben. 
 
 
AZ INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS SZERVEZÉSE 

Szeretnénk, ha az intézményi étkeztetés zökkenőmentesen és mindannyiunk megelégedettségével működne, ezért 
kérem a kedves Szülőket, hogy észrevételeikkel és problémáikkal közvetlenül a gazdasági irodához forduljanak, 
hogy az esetleges kellemetlenségeket és félreértéseket elkerüljük! 
 
ELÉRHETŐSÉGEK:  személyesen - Szent Benedek Katolikus Általános Iskola gazdasági irodája 

9500 Celldömölk, József Attila utca 1. 

telefonon - +36 (95) 525 202  (a gazdasági iroda közvetlen száma) 

e-mailben - gazdi@szbki.hu 
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