Tisztelt Szülő!
Leendő elsős gyermeke ebédbefizetéséhez szeretnénk előzetes információt nyújtani Önnek. Kérjük, olvassa el
levelünket.
1/Befizetés
A befizetendő összegről minden hó első hetében értesítő e-mailt küldünk Önnek. Ebédbefizetés történhet
átutalással vagy OTP bankban történő személyes befizetéssel a Kerületgazda számlájára a MEGADOTT HATÁRIDŐIG,
(a határidő napján a BANKI NYITVATARTÁS idejéig)! Ha elmulasztotta a befizetést és véget ér a hónap, akkor a
hónap vége után már csak készpénzben van lehetőség utólagos befizetésre az iskolai pénzszedési napokon.
Készpénzes pénzszedési időpontokról és befizetendő összegről az iskolában kihelyezett plakátokról értesülhet.
Kérjük Önt, hogy a levelező programjában állítsa be, hogy a Kerületgazda Szolgáltató Szervezettől érkező levelek
biztonságosak.
Jelenleg a gyermek 1x-i étkezés díja: 362 Ft/nap, a gyermek 3x-i étkezés díja: 558 Ft/nap
2/Multischool (továbbiakban MS)
Kerületünkben bevezetésre került a MS weboldal. Kérjük, hogy az iskolában kiosztott étkezési adatlapot olvashatóan
töltse ki, és adja meg email címét, amelyre az adatok feldolgozását követően egy értesítő levelet fogunk küldeni
Önnek. Ebben a levélben az Ön regisztrációs kódja fog szerepelni. Ezzel tud majd regisztrálni a bp16.multischool.hu
felületre. A megerősítő levél jóváhagyása után fog tudni belépni a felületre. (Bővebb információ benne lesz a
kódlevélben.)
Mire való a MS? Itt tud online lemondást teljesíteni a befizetett étkezésekre vonatkozólag illetve itt nyílik lehetőség
a menüválasztásra (csak a megadott határidőig) valamint a teljesített ebédbefizetési tranzakciók nyomon
követésére. (A fizetési és a menüválasztási határidő után nincs lehetőség menüválasztásra, ’A’ menüt tudunk
biztosítani!)
Nagyon FONTOS!! Nem kell újra regisztrálnia a MS-ba, ha:
- leendő elsős gyermeke iskolai étkezést igénylő adatlapján az oviban a MS-hoz már használt email címet adja
meg. Ebben az esetben, a szokott módon történő belépést követően, immár mint iskolás gyerek fog megjelenni
gyermeke az adatlapon
- leendő elsős gyermekének van iskolás tesója, akkor az iskolás tesónál használt email címet adja meg legyen
szíves. Ebben az esetben egy belépést követően mindkét gyermekét fogja látni az adatlapon.
3/Lemondás:
Kérjük, hogy a lemondani kívánt napokat a MS-ban található ’Lemondások’-ban jelölje be. Reggel 9-ig tud
lemondani másnapi étkezést a web-es felületen illetve internethiány esetén a 20/286-5406 telefonszámon. Weben
történő lemondások rögzítését követően visszaigazoló e-mailt fog kapni a lemondott napokról.
Tájékoztatjuk, hogy az online felületen már két egymást követő hónap lemondásai teljesíthetőek (Lsd: legördíthető
ablak), de lemondott napok visszaállítására online nincs lehetőség. Ha módosítani szeretne, akkor írjon az
ebedbefizetes@keruletgazda.hu címre vagy hívja a 20/286-5406 telefonszámot a személyes ügyintézéshez.
Ha nem tud belépni a MS-ba vagy nehézségbe ütközik a használata, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ön
ügyintézőjével: Bartal Éva, bartal.eva@keruletgazda.hu Tel: 20/233-5103 , szívesen segítünk.
ÜGYINTÉZÉS: H-Cs 8:00-15:30 P 8:00-12:30
4/FONTOS!
Az étkezéshez igényelhető kedvezményekről Lsd. másik oldal
Ingyenesen étkezőknek is kötelező lemondani a nem kért napokat valamint iskolaváltás esetén is kérjük Önt,
tájékoztassa az ügyintézőt, hogy nem kérik tovább az iskolában az étkezést!!!
Kérjük, hogy az étkezési kedvezményre jogosító határozatokat juttassák el hozzánk IS !!!
Pl: nagycsaládos, SNI-s papír, tartós beteg, RGYV-s határozat stb

Kedvezmények:
a. Önkormányzati határozat értelmében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK) jogosult, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 145%-át = 41.325 Ft-ot, mely 100%

térítési díj kedvezményt jelent, így számára az étkezés ingyenesen biztosított. (Önkormányzati határozat
szükséges.)
b. Tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén, 50% térítési díj kedvezmény kérhető az étkezés

árából. (Tartósan beteg papír szükséges, amelyen szerepel a következő felülvizsgálat dátuma)
c. Nagycsaládosok esetén 50% térítési díj kedvezmény kérhető az étkezés árából, (Szülői nyilatkozat
nyomtatvány kitöltése szükséges, amely tartalmazza a gyermekek számát és adatait. Kérje az iskola titkárságán.)

Az őszi, téli, tavaszi, nyári tanítási szünet időtartama alatt szünidei gyermekétkezés kérhető. Érdeklődni lehet az
Önkormányzat szociális osztályánál.
Lsd:
1997.évi XXXI.tv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
328/2011 (XII.29.) Kormány rendelet 13. §
2015.évi CCXXIII.tv 37.§
A diétás étkezés igénylésére vonatkozó eljárás menete:
1/ Szükség van 1 évnél nem régebbi szakorvosi igazolásra, amely származhat:
a/ allergológustól,
b/ gastroenterológustól,
c/ diabetológustól,
d/ endokrinológustól.
2/ Az igazolást juttassák el a Kerületgazda iskolai kapcsolattartójához (Lsd: feljebb), ő megküldi az étkeztető céghez
3/ Elbírálják az igényt (kb: 3 nap)
4/ Kiértesítik a szülőt
5/ Megrendeljük az étkezést
A tej, tojás, glutén stb. érzékenyek részére mikrózható dobozban szállítják az ebédet. (erre szakosodott konyha főz nekik).
Az egyéb diétásoknak biztosítaniuk kell 2 db, 3 részes ételhordót (lehetőleg fém, mert könnyebb tisztán tartani, mint a műa-t)
(feliratozva).

