Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
Reguly Antal Nationalitäten Grundschule, Steinamanger
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 79.
T/F: 94-311-952
E-mail: szreguly@reguly.szombathely.hu
Honlap: www.reguly.isiscom.hu
Tisztelt Szülők !
A Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola az iskolai étkeztetés
teljes lebonyolítását (megrendelés, lemondás, számla nyomtatás, étkezési díj beszedése)
végzi.
Fenntartó: Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata.
Ügyintézés: Szombathely, Rákóczi F. u. 79. fsz. gazdasági iroda
Ügyintéző: Cser Gabriella 20/503-44-74
2018. szeptember 1-én az érvényben lévő étkezési díjak a következők:
A tanulók csak az áfás nyersanyag normát (főzési alapanyagot) fizetik.
NORMÁL étkezés
a tanulók által fizetendő ( Ft/adag)

DIÉTÁS étkezés
a tanulók által fizetendő ( Ft/adag)

tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Összesen:

136 Ft
386 Ft
136 Ft
658 Ft

tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Összesen:

167 Ft
462 Ft
167 Ft
796 Ft

Kedvezmények:
A kedvezményre való jogosultságot 3 v. több gyermek esetén szülő nyilatkozattal más
esetben igazolásokkal, határozattal stb. minden tanévkezdéskor újra kérni kell,
automatikusan nem hosszabbodik tovább!
Étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt.
Ezzel kapcsolatos ügyintézés földszinti gazdasági irodában történik.
- 50 %-os támogatást kapnak három és többgyermekes családok gyermekei
- 50 %-os támogatást kapnak tartósan beteg tanulók, emelt családi pótlék esetén
-100%-os támogatást kapnak (ingyenesek) a rendszeres gyermekvédelmi határozattal
rendelkező tanulók
A kedvezményekre való jogosultság megváltozását, változáskor köteles a szülő írásban
bejelenteni.
A fizetendő étkezési díjakról a díjfizetés előtti napokban tájékoztatót helyezünk el a főépületi
porta ablakban.
Az igényelt étkezés végleges megváltoztatására 2018. szeptember 20-ig van lehetőség.
Nyomtatványt a földszinti gazdasági irodában lehet kérni és leadni!
A térítési díjakat ebben a tanévben utólag szedjük.
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Befizetési napok
Szeptember havi étkezés október 10 - e szerda és 11 - e csütörtök
(Pótnap október 17 - e szerda)
Október havi étkezés november 7-e szerda és 8 - a csütörtök
(Pótnap november 14 - e szerda)
November havi étkezés december 12 -e szerda és 13-a csütörtök
Pótnap december 17- e hétfő
Térítési díj befizetésére reggel 7 órától- délután 16 óra 30 percig van lehetőség.
Pótnapon a térítési díjat csak 7 órától 12 óráig lehet befizetni.
Ebédlemondás telefonszáma: 06/20-503-44-74 Cser Gabriella
Szíveskedjenek a kiírt összeget hozni, pénzváltásra nincs módunk.
A befizetésről minden esetben számlát adunk.
Ha a befizetési időpontokban változás történik, akkor a szülőket értesítjük.
Étkezés lemondás hiányzáskor:
A tanuló hiányzása (betegsége) esetén csak a gazdasági irodán a 20/503-44-74
telefonszámon lehet bejelenteni az étkezés lemondást reggel 9 óra 30 percig (nem a
pedagógusnak). Ebben az esetben a következő naptól tudjuk elfogadni az étkezés lemondását.
Az aznapi ebédet,(amit nem tudunk lemondani) telefonos egyeztetés után, a gazdasági
irodában adunk egy igazolást, amivel a konyháról éthordóban el lehet vinni, (ha a tanuló
étkezéséért fizetettek térítési díjat)!
A 9 óra 30 perc után történő lemondást már másnaptól sem tudjuk elfogadni, csak az azt
követő naptól!
100 % díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is
feltétlenül kérjük az étkezés lemondását.
Minden elfogyasztott étkezési adagnak a nyersanyagon felüli (elkészítési) rezsi költségét az
intézmény fizeti, amely a térítési díj 64%-ról 2017.01.01-től 80%-ra emelkedett! Ezért a
szülő kötelessége, hogy gyermeke hiányzásakor az étkezését
lemondja a fenti
telefonszámon.
Köszönjük megértésüket!
Szombathely, 2018. szeptember 12.
Tisztelettel:
Iskolavezetés

