Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2020/2021 tanévben is a
szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.
Étkezést 2020. szeptember 01-től biztosítunk diákjainknak.
Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség!
Nyilatkozatok, igazolások benyújtásának határideje: 2020. augusztus 07.
A szeptember havi díjat 2020. augusztus 19-ig átutalással kell fizetni.
Tájékoztatom, hogy 2020. szeptember 1. napján érvényben lévő középiskolai és kollégiumi
étkezési díjak az alábbiak:
Tanulók által fizetendő díjak (Ft/adag):
reggeli
196 Ft/adag
ebéd
445 Ft/adag
vacsora
292 Ft/adag
reggeli+ebéd+vacsora
933 Ft/adag
Kollégista diákoknak a napi egyszeri meleg étkezés kötelező!
Az iskola étkezési díj befizetése a következő módon lehetséges:
 átutalással:
a Magyar Államkincstár 10033001-00333939-00000000 számú számlájára. Átutalás
esetén a közlemény rovatba fel kell tüntetni a tanuló nevét, a befizetett hónapot.
Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön átutalásra, több
gyermek esetén külön-külön utalják az összeget.
Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 20-ig esedékes, kivéve a tanév
kezdetét megelőző hónap, ekkor legkésőbb augusztus 19!!!
Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetésének határidejét – a
gyermek folyamatos étkezése érdekében – betartani szíveskedjék!
Az étkezés lemondása legkésőbb a tárgynapot megelőző 2 nappal korábban reggel 9
óráig lehetséges. Megbetegedés vagy váratlan ok miatti lemondást is csak 2 nappal később
érvényesít az étkeztető cég. A lemondást szülőtől, vagy a kollégiumi nevelőtanártól fogadjuk
el.
 Telefonon: 20/546-2927-es telefonszámon vagy
 e-mailen: penzugy@veresp-gyor.sulinet.hu; (meg kell adni a gyermek nevét, és a
lemondani kívánt napokat. az étkezés típusát).
A 100 % díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az
étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon.
A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díj köteles. A tanulók
számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Az étkezést étkezési jegy
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ellenében lehet igénybe venni! Jegyet csak azok a tanulók kaphatnak, akik megfizették a
térítési díjat.
Az intézményben biztosított étkezési térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (törvényes
képviselő) köteles az alábbiak figyelembe vételével:
a) a rendszeres gyermekvédelmi, kedvezményben részesülő tanuló után az intézményi
térítési díj 50 %-át,
b) három vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj
50 %-át,
c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj
50 %-át,
d) gyámhatóság által elrendelt nevelésbe vétel esetén, utógondozói ellátásban részesülő
fiatal felnőtt után az intézményi térítési díj 100 %-át kedvezményként kell biztosítani.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2020 őszétől kedvezményre lesz
jogosult, legkésőbb augusztus 07-ig a gazdasági irodában a következő igazolás valamelyikét
szíveskedjék benyújtani, illetve postai úton az iskolába eljuttatni.




Hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról,
Határozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról,
Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről.
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