Tájékoztató a 2017.10.havi étkezési térítési díjak befizetéséről
A 2017/2018. tanévben az étkezési térítési díj beszedése a szolgáltatást megelőzően,
előrefizetéssel valósul meg. Az étkezés megfizetésére a szülő, gyám, törvényes képviselő
köteles, ezért kérjük a T. Szülőt, hogy az étkezési térítési díj befizetés határidejét - a gyermek
étkezésére tekintettel - szíveskedjen betartani! A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének
elmulasztása esetén a gyermek/tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül.
Számlázás:
A 2017.10. havi számla eredeti példányát 2017.10.05-én, csütörtökön kapják meg az étkezők.
A számla tartalmazza az október havi étkezési térítési díjat, valamint a szeptember havi
lemondást.
2017. október hóra iskolában 19, bölcsődében, óvodában 21 étkezési napot számlázunk.
Befizetés módjai, időpontjai:
A tárgyhavi számla kiegyenlítésére több lehetősége van a Szülőnek:
 készpénzben és Erzsébet utalvánnyal az étkezést biztosító intézményben
Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnáziumban

2017.10.11. szerda

07:00-11:00 óráig

1.sz. Általános Iskolában

2017.10.10. kedd

13:00-17:00 óráig

Eötvös Loránd Általános Iskolában

2017.10.10. kedd

13:00-17:00 óráig

Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban

2017.10.11. szerda 13:00-17:00 óráig

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában

2017.10.11. szerda 13:00-17:00 óráig

 a Városi Családsegítő és Gondozási Központ Gazdasági Szervezete (volt GEI)
házipénztárában készpénzben, utalvánnyal és bankkártyával (Ifjúság útja 7.),
H-K-Cs 08-16, Sz 08-18, P 08-12 óráig
 átutalással a VCSGK bankszámlájára (11906405-06534176-10000001)
Átutalással történő kiegyenlítéskor, kérjük feltüntetni a számla számát, annak hiányában a
gyermek/tanuló nevét, intézményt, osztályt/csoportot, befizetett hónapot. Figyelem! Az
átutalás határideje: 2017.10.11. (szerda)
Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a bölcsődei és az óvodai térítési díjakat átutalással vagy a
VCSGK Gazdasági Szervezet házipénztárában történő befizetéssel tudják rendezni.
Lemondás, igénylés az általános és középiskolákban!
Az általános és középiskolákban az étkezés lemondása/igénylése kizárólag az alábbi
módokon lehetséges:
 06-23-999-355 üzenetrögzítős telefonon fogadjuk a lemondásokat.
 06-70-622-6004 telefonszámra küldött SMS-ben (étkező neve, iskola/osztály, mely
naptól történik a lemondás, igénylés)(erre a telefonra kizárólag SMS-t fogadunk)
 emailben az etkezes@mail.battanet.hu email címre (étkező neve, iskola/osztály,
mely naptól történik a lemondás, igénylés)
Az étkezés lemondását, igénylését tárgynapot megelőző nap 09.00 óráig jelezni
szíveskedjenek. 09.00 óra után érkezett jelzéseket a tárgynapot követő naptól tudjuk
figyelembe venni.
Figyelem! Az étkezési térítési díjakról, aktualitásokról, változásokról tájékozódhat az
intézmény honlapján, valamint facebook oldalán is.
Honlap: gei.hu
Facebook: GEI Batta
(https://www.facebook.com/geiszazhalombatta)
Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Gazdasági Szervezete

