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Szülői tájékoztatás
Tájékoztató intézményi étkeztetéssel kapcsolatban
Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Közétkeztetési Ellátó Szervezet
(KESZ) 7700 Mohács, Dózsa György utca 30. látja el.
Mohács Város Önkormányzata a gyermekeknek, tanulóknak a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény szerint étkezési lehetőséget biztosít, a szolgáltatás igénybevétele
térítési díjköteles.
1. Az intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám
(törvényes képviselő) köteles.
2. Az étkezés megrendelése
Tekintettel a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre, valamint az oktatási
intézményeknél fennálló iskolalátogatási tilalomra, a hiánytalanul kitöltött étkezés
igénylés nyomtatványokat és a kedvezményes étkezés igénybevételéhez szükséges
nyilatkozatot és igazolásokat kérjük az iskolatitkároknak eljuttatni.
A nyomtatványok letölthetők a www.tomorikonyha.hu oldalról.
3. Az étkezési térítési díjak fizetésének szabályai:
• átutalással: a számlán szereplő bankszámlára:
Kérjük Önöket, hogy részesítsék ezt a befizetési lehetőséget előnyben a
járványügyi kockázatok minimalizálása érdekében!
• pénztári befizetéssel: a Polgármesteri Hivatalban előre meghatározott időben.
Az étkezési térítési díjakat számla alapján utólag kell megfizetni, a tárgyhónapot követő
hónap 15. napjáig.
4. Az étkezés igénylésének lemondása
A tanév során betegség vagy egyéb ok miatti hiányzásokat munkanapokon délelőtt 9
óráig kérjük jelezni az iskolatitkároknál. Minden esetben a bejelentést követő naptól
tudjuk lemondani az étkezést. A hiányzást a kedvezményben részesülő étkezőknél is
kérjük előre jelezni. Későbbi időpontban lemondást elfogadni nem áll módunkban.
Felhívjuk a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy a tanuló hiányzása nem vonja automatikusan
maga után az étkezés lemondását!
Késői lemondás esetén lehetőséget biztosítunk az ebéd elvitelére az általunk biztosított
egyszer használatos műanyag dobozban az iskola konyhájáról. Amennyiben ezzel a
lehetőséggel élni kíván, kérjük, jelezni szíveskedjen az iskola tálaló konyháján.
Felhívjuk a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás
történik (pl.: iskola-váltás, étkezési kedvezményre, étkezési támogatásra való jogosultságban
változás következik be), azt az iskolában és az élelmezési csoport felé 15 napon belül
szíveskedjen jelezni.
Az étkeztetéssel kapcsolatos ügyekben az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:
Kraftné Becker Beatrix
Dietetikus-élelmezési ügyintéző
Központi e-mail: elelmezes@mohacs.hu
Telefonon: 06-20/320-2142, 06-69/510-395
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Személyesen: A Covid-19 járvány miatt nem tudunk személyes ügyfélfogadást biztosítani.

