Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a
szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.
A szeptember havi díjat 2015. augusztus 26-án és 27-én kell befizetni, pótbefizetésre
2015. szeptember 3-án biztosítunk lehetőséget.
2015/2016 tanév I. félévében a térítési díj befizetésének időpontjai a következők:
Befizetés
napjai
2015.08.26.és 27.
2015.09.23.és 24.
2015.10.21.és 22.
2015.11.18.és 19.
2015.12.16.és 17.
2016.01.20.és 21.

Beszedés
időpontja
7:00-16:00
7:00-16:00
7:00-16:00
7:00-16:00
7:00-16:00
7:00-16:00

Utalás
2015.08.20-28.
2015.09.20-28.
2015.10.20-28.
2015.11.20-28.
2015.12.20-28.
2016.01.20-28.

Befizetés
pótnapja
2015.09. 03.

Étkezési
időszak
Szeptember
Október
November
December
Január
Február

Tájékoztatom, hogy a 2015. szeptember 1. napján érvényben lévő általános iskolai
étkezési díjak az alábbiak:
NORMÁL étkezés a tanulók által fizetendő ( Ft/adag) :
ebéd
375 Ft/adag
tízórai
132 Ft/adag
uzsonna
132 Ft/adag
DIÉTÁS étkezés a tanulók által fizetendő ( Ft/adag):
ebéd
427 Ft/adag
tízórai
154 Ft/adag
uzsonna
154 Ft/adag
Az étkezéssel kapcsolatos bővebb információ a www.szombathelyigamesz.hu oldalon
található.
Az iskolai étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:
 készpénzzel: havonta 2 alkalommal az előre közölt időpontokban az intézményi
ügyintézőnél,
 átutalással: a 10918001-00000129-17550086 számú bankszámlára. Átutalás esetén a
közlemény rovatba fel kell tüntetni a tanuló oktatási azonosító számát, osztályát, és a
befizetett hónapot. (Az átutalandó összegről a befizetési határidőt megelőzően a
www.szombathelyigamesz.hu honlapon a tanulói oktatási azonosító szám alapján
tájékoztatást adunk.)
Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8,30 óráig lehetséges. A lemondást a
06/20 5033766 telefonszámon, vagy személyesen az iskolában az étkezési díjat szedő
ügyviteli dolgozónál kell bejelenteni. A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező
tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott
telefonszámon, vagy személyesen!
Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét - a
gyermek étkezésére tekintettel - betartani szíveskedjék!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. Az
intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (törvényes
képviselő) köteles az alábbiak figyelembe vételével:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az
intézményi térítési díj 100%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%át,
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át
kedvezményként kell biztosítani
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2015 őszétől 100%, illetve
50%-os kedvezményre lesz jogosult, az augusztusi étkezési térítési díj befizetésekor az
étkezési díjat szedő ügyviteli dolgozó részére a következő igazolást szíveskedjék benyújtani:
 rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;
 3 vagy több gyermekes család esetén a Magyar Államkincstár által kiállított
családi pótlékról igazolás, vagy a 16 év feletti gyermekről iskolalátogatási, illetve
hallgatói jogviszony igazolást;
 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat minden tanév elején újra be kell
nyújtani mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A tanév folyamán az
étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt.
A
Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező
esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.
Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen
változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése –
az iskolában az étkezési díjat szedő ügyviteli dolgozónak 3 napon belül szíveskedjen jelezni.
Köszönöm együttműködését!

Szombathely, 2015. május 27
Imréné Erényi Katalin sk.
a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója

