
Étkezéssel kapcsolatos információk 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményünk áttért a csekken vagy utalással történő étkezési 

díjbeszedésre. 

 

1. Befizetés 

Gyermekük étkezését előre fizetés alapján tudjuk biztosítani, vagyis nem a tárgyhónap térítési 

díját szedjük be. 

 

A számlák minden hónap 15-e után készülnek, ami azt jelenti, hogy 22-én vagy 23-án 

mindenki megkapja az összegét üzenetben, vagy a kitöltött csekket, majd a befizetést igazoló 

számlát, amit az iskolában osztunk ki a gyerekeknek. 

A befizetés történhet postai úton vagy elektronikusan (átutalásos) formában. Utalás esetén 

kérjük feltüntetni a gyermek nevét, osztályát. 

Számlaszám: Alsónémedi Önkormányzati Konyha  

                           10403105-00029904-00000000 

 

A befizetés igazolása nem szükséges, mivel az megjelenik az Alsónémedi Önkormányzati 

Konyha bankszámláján. Ezt követően tudjuk a számlát, és a felsősök ebédjegyét átadni a 

gyermekeknek. 

A felsősök számára a számlák és az ebédjegyek kiadásának helyszíne: gazdasági iroda 

(iskolaudvar). A számláért és az ebédjegyekért a felsős tanulóknak oda kell menni. 

 

A felsősöknek az étkezés igénybevétele kizárólag az ebédjegy leadása mellett lehetséges. Az 

ebédjegyet az étkezés előtt kell leadni a konyhai személyzetnek. 

Az ebédjegyek kizárólag havonta egyszer kerülnek kiadásra! 

Akik az igényelt étkezések térítési díját nem rendezik a megadott határidőn belül, felszólító 

levelet kapnak. Amennyiben ezek után sem rendezik a tartozást, a gyermekeknek nem tudunk 

a továbbiakban étkezést biztosítani. Reméljük erre nem lesz szükség. 

 

2. Az étkezés lemondása: 

Az időben (előző nap 10 óráig) lemondott étkezések térítési díját a következő havi befizetésnél 

tudjuk jóváírni. Étkező gyermek hiányzásáról értesíteni kell irodánkat is a 06-30-341-26-64-es 

telefonszámon. Nem elég a pedagógusnak jelezni! 

Az aznapi lemondásokat nem áll módunkban elfogadni, mivel a megrendelt étel készítése már 

folyamatban van. Viszont lehetőség van annak elvitelére, 11:00-11:30 között. Ha ezt igénybe 

kívánja venni, a reggeli órákban a fentebb említett telefonszámon jelezze! 

 

3. Étkezési tudnivalók esetleges karantén idejére: 

Ha egy osztály karanténba kerül, akkor az iskola lemondja az étkezésüket. Amennyiben a szülő 

igényt tart arra, hogy az ételt elvigye, akkor azt egyénileg kell jelezni szintén az előbbi 

telefonszámon. Akik gyermekvédelmi kedvezményezettek, azoknak az ételt kiszállítják, 

igénylés nélkül. 

 

4. Az étkezési igények változtatása: 

A változtatásra a befizetési időszakot megelőző napokban van lehetőség a következő hónapra 

az alábbi elérhetőségen: 

Véghné Bálint Henriett 

06 30 34126 64 

E-mail: alsonemedi@gmail.hu 

 

  Rácz Viktória                                                              Véghné Bálint Henriett 

intézményvezető                                                             gazdasági ügyintéző 


