Tisztelt Szülők!

Az étkezési térítési díj a 2016/2017-es tanévben (előreláthatólag) a következőképpen fog alakulni:
1-4. osztályig

ebéd:
napközi (napi háromszori étkezés):
5- 8. osztályig:
ebéd:
napközi (napi háromszori étkezés):
9-12. osztályig:
ebéd:

274 Ft/nap
417 Ft/nap
295 Ft/nap
417 Ft/nap
300 Ft/nap

A 3 vagy több gyermek esetén, alanyi jogon 50% térítési hozzájárulás jár. (Minden kedvezményre
jogosító papírt a kedvezmény igénybevételéhez le kell adni. Határozatok esetében a kedvezmény a
határozat lejártáig szól.)
Az étkezési térítési díj befizetésére kétféle fizetési mód választható:
A készpénzes fizetés, a havonta kiállított fizetési értesítőn megjelölt időpontban, minden hónap
második hetének, hétfő keddi napján (7.30-11.00 és 14.00-16.30) személyesen az iskolában
történik. (Kérjük ebben az esetben a fizetési értesítőt magukkal hozni!)
Az átutalással történő fizetés esetén minden hónap 15-e határidőig kell a pontos összeget átutalni,
Szentendre Város Önkormányzat 11784009-15731292-10100008 sz. pénzforgalmi számlájára.
Aki ezt a formát választja, annak az alábbi módon kell eljárnia:
Az átutalás közlemény részében fontos, hogy szerepeljenek a következő adatok:
Az iskola azonosítójaként: R.F.I.(Rákóczi Ferenc Iskola), a rendezni kívánt hónap megnevezése és a
gyermek neve és osztálya.
Pl: R.F.I/szept/ Kiss Piroska/1.a.
(Hibás, vagy adathiányos átutalást az iskola nem tud azonosítani.)
Fizetés elmaradás esetén, a fennálló tartozásokról tájékoztatjuk a helyi önkormányzat illetékeseit.
Lemondás: az étkezés lemondását betegség esetén, vagy véglegesen, kizárólag a gazdasági
irodában, és annak elérhetőségein lehet megtenni. Végleges lemondás csak szülő által aláírt
formanyomtatványon lehetséges, melynek hiányában az étkezést továbbra is fenntartjuk.
Az intézményvezetői kikérők (családi okok, utazás, sportverseny miatt) jóváhagyását követően az
étkezést is szíveskedjenek lemondani.
A következő napi ebédlemondás minden nap 10.00-ig lehetséges.
A választott fizetési mód tanév közben nem módosítható!
Elérhetőségek a következők:
Tel.: 06-20/617-5115, 26/785-195 (gazdasági iroda),
e-mail: etkezes.rakoczi@gmail.com

Szentendre, 2016. szeptember 01.
Szabó Krisztina
gazdasági ügyintéző

Tisztelt Szülők!
Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy 2016. szeptember 1-től igényelnek-e étkezést
gyermekük részére.

Nyilatkozat
………………………………………….…………………………
nevű
………..
osztályos
gyermekem részére (Kérjük, a négyzetbe tegyen „x” jelet, illetve utolsó négyzetbe számot.)
□ nem kérek étkezést
□ csak ebédet kérek
□ ebédet kérek napközis felügyelettel
□ háromszori étkezést kérek napközis felügyelettel
□ eltartott gyermekek száma
Speciális étkezés, kedvezmény, egyéb megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A 2016/2017-es tanévben gyermekem étkezési térítési díját:
Átutalással

Készpénzzel

fizetem
Fenti tájékoztatót elolvastam, annak tartalmát tudomásul vettem.
Szentendre, 2016. …………………………………
………………………………………….
Szülő aláírása
………………………………………….
Szülő neve olvashatóan

