TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
Bersek József Általános Iskola
Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy Kőszeg Város közigazgatási területén
működő a Klebelsberg Központ Sárvári Tankerületi Központ Kőszegi
Intézményeiben 2021.szeptember 1-től a gyermekétkeztetésben az alábbi
változások kerülnek bevezetésre:
Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8.30 óráig lehetséges. A
lemondást e-mailben a gyermeketkeztetes@koszeg.hu címen kell bejelenteni a
gyermek neve, osztálya, intézménye és a lemondani kívánt napok megjelölésével.
A lemondást ezeknek az adatoknak pontos megadásával a megadott e-mail
címen áll csak módunkban elfogadni!
Azon gyermekek részére, akiknek étkezési térítési díj elmaradása van
étkezést nem áll módunkban biztosítani!
Az igénybe vett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről
egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhónapot követő hónaptól tudjuk figyelembe
venni.
Diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni. A
szakorvosi igazolás másolatát csatolni szükséges.
A tanuló hiányzása nem vonja maga után automatikusan az étkezés
lemondását!
A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén
is kérjük az étkezés lemondását a megadott e-mail címen!
Az étkezéssel kapcsolatos bővebb információ (étlap, térítési díj összege,
nyilatkozat minták, térítési díjak befizetésének számlaszámai) a www.koszeg.hu
oldalon található. A nyilatkozatok, igazolások postai úton a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal 9730 Kőszeg Jurisics tér 8. és e-mailben is
visszaküldhetők a gyermeketkeztetes@koszeg.hu címre.
A térítési díj összegéről a kiállított számlát kérésére e-mailben megküldjük. Ehhez
szükségünk van a Hozzájáruló nyilatkozat pontos kitöltésére, aláírására.
Amennyiben a nyilatkozatot nem töltik ki, úgy a jelenlegi adatkezelési szabályok
https://koszeg.hu/pictures/downloadmanager/download.php?id=2502
szerint
nem tudunk Önökkel kapcsolatot tartani sem telefonon, sem elektronikus módon;
a fizetendő összegről a számlamásolatot sem tudjuk e-mailben eljuttatni.

A térítési díjat a kiállított számla alapján átutalással vagy a számlához csatolt
postai befizetési utalványon lehet megfizetni a számlában megjelölt alábbi
számlaszámra:
Bersek József iskola étkeztetés: 11747051-15420909-10630000.
Ha átutalással kívánja a térítési díjat fizetni, úgy legyen szíves hozzájárulni a
bankszámlaszámának beírásával, annak kezeléséhez.
Tisztelt Szülők/Gondviselők! Az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A
tanulók számára az étkezési térítési díj befizetésére utólag kerül sor, így
amennyiben a szülő/gondviselő a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a
befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést
a jövőben nem kívánja igénybe venni, így nem tudjuk biztosítani gyermeke
számára a folyamatos étkezést.
Kérjük a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2021. őszétől
100%, illetve 50%-os kedvezményre lesz jogosult, a csatolt nyilatkozat
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kitöltése mellett legkésőbb a szeptemberi étkezési térítési díj számlázásáig (2021.
október 01-ig) a következő igazolást is szíveskedjék benyújtani:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat
másolatát;
- nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító
gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény
vezetője által aláírt igazolást;
- 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§
(1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes
vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez);
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást,
illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy ezen igazolásokat nem kell minden tanév
elején benyújtania, ha azokban foglaltak nem változtak, lejárati határidőn belül
vannak és intézményváltásra sem került sor.
Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábban benyújtott
dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás.
A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell
kérni a kedvezményt.

