Tájékoztató a 2018.01.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 Tisztelt Szülőt, hogy az étkezési térítési díj befizetés határidejét - a
gyermek étkezésére való tekintettel - szíveskedjen betartani! A fentiek alapján az étkezési
díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló a közétkezésből kizárásra kerül.
SZÁMLÁZÁS:
A 2018.01. havi számla eredeti példányát 2018.01.09-én, kedden kapják meg az étkezők.
A számla tartalmazza a január havi étkezési térítési díjat, valamint a december havi lemondás
jóváírását.
2018. január hóra iskolában és óvodában is 21 étkezési napot számlázunk.
Kivétel a Pitypangos Óvoda, ahol 20 napot számlázunk.
BEFIZETÉS MÓDJAI:
 a Városi Családsegítő és Gondozási Központ Gazdasági Szervezete (volt GEI)
házipénztárában készpénzben, utalvánnyal és bankkártyával (Ifjúság útja 7.),
Hétfő-Kedd-Csütörtök: 08:00-16:00, Szerda: 08:00-18:00, Péntek: 08:00-12:00 óráig,
 csekk befizetéssel,
 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: 2018.01.17. (szerda)
Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a bölcsődei és az óvodai térítési díjakat átutalással vagy a
VCSGK Gazdasági Szervezet házipénztárában történő befizetéssel tudják rendezni. Esetleges
csekk igényüket írásban jelezni szíveskedjenek az alábbi lemondás/igénylési módok egyikén!
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,
 06-70-622-6004 telefonszámra küldött SMS-ben (étkező neve, iskola/osztály, mely
napra történik a lemondás/igénylés. Erre a telefonra kizárólag SMS-t fogadunk),
 emailben, kizárólag az etkezes@mail.battanet.hu email címre (étkező neve,
iskola/osztály, mely napra történik a lemondás/igénylés)
Az étkezés lemondását, igénylését tárgynapot megelőző nap 09.00 óráig lehet jelezni.
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
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