EMLÉKEZTETŐ
A KÖZÉTKEZTETÉSI DÍJ FIZETÉS 2019. SZEPTEMBERÉTŐL BEVEZETENDŐ VÁLTOZÁSAIRÓL

Tisztelt Szülők!
A gyermekétkeztetést ellátó Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tájékoztatta Önöket, hogy a
2019/2020-as tanévtől kezdődően a VSZN Zrt. új rendszert vezet be, mely alapján egyszerűbb,
rugalmasabb módon fizethetik be gyermekük étkezési díját.
A korábbi időszakhoz hasonlóan a díj előre, a tárgyhónapra vonatkozóan kerül megállapításra.
Az induló új rendszerben a tárgyhavi gyermekétkeztetési díjról átutalásos számlát állítunk ki.
A számlát a VSZN Zrt továbbra is az Önkormányzat nevében állítja ki, melyet az
osztályfőnökök útján juttatunk el Önökhöz. A díjat 15 napon belül átutalással lehet megfizetni
a számlán megjelölt önkormányzati bankszámlára, így Önök egyszerűbben, gyorsabban
intézhetik ügyeiket. A számla átutalással történő kiegyenlítése esetén a közlemény rovatban
kérjük a számla sorszámát feltüntetni.
Természetesen továbbra is lesz lehetőség a korábban megszokott készpénzes fizetésre, azonban
korlátozottabb mértékben, egy-egy nap megjelölésével. A készpénzes fizetési napokról minden
hónap elején időben tájékoztatjuk az intézményeket és a szülőket. Készpénzes fizetés esetén a
VSZN Zrt. bevételi pénztárbizonylatot állít ki a befizetés igazolásául.
Szeretnénk ismételten felhívni a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az étkezés lemondások
szabályai szintén módosultak 2019. szeptemberétől. Az ügyintézés egyszerűsítése és a vitás
helyzetek elkerülése érdekében 2019. szeptemberétől az étkezés lemondására csak írásban lesz
lehetőség. Amennyiben tehát betegség vagy egyéb ok miatt a gyermekétkeztetést lemondaná,
úgy azt az iskola nevével megjelölt e-mail címen – megjelölve a gyermek nevét és osztályát és
a lemondandó napokat, étkezéseket – teheti meg, az érintett napot megelőző munkanap 09:00
óráig. Az aznapi étkezés lemondására nincsen lehetőség.
A lemondásra rendelkezésre álló e-mail címek:
Iskolák
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Templomdombi Általános Iskola
Izbégi Általános Iskola
Barcsay Jenő Általános Iskola
Móricz Zsigmond Gimnázium

E-mail címek
ii.rakoczi@ph.szentendre.hu
templomdombi@ph.szentendre.hu
izbegi@ph.szentendre.hu
barcsay@ph.szentendre.hu
moricz@ph.szentendre.hu

Az előírásoknak megfelelően lemondott tárgyhavi étkezések a hatályos jogszabályok
rendelkezéseit figyelembe véve a következő havi számláján kerülnek jóváírásra.
Amennyiben az előzetesen igényelt étkeztetésen (teljes étkezés vagy csak ebéd) Ön módosítani
kíván, azt szintén a megadott központi e-mail címen keresztül teheti meg. A módosítást
hóközben nem áll módunkban elvégezni, a módosítás csak az igény megjelölést követő hónap
első napjától érvényes.
Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet szerint diétás étrendet szakorvos
által igazolt esetekben köteles a közétkeztető biztosítani. Kérjük, hogy nyilatkozatukhoz a szakorvosi
igazolást is csatolják.

Az ingyenes vagy 50 % normatív támogatás melletti étkeztetésben részesülők a jogosultság
megállapításához szükséges nyilatkozatot és az azt alátámasztó igazolásokat a VSZN Zrt.-nek
, az iskolákban dolgozó étkezési díjbeszedő munkatársaknak adhatják le. Erre a 2. sz.
nyilatkozat szolgál (NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt.
21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
igénybevételéhez).
A nyilatkozatok letölthetőek a VSZN Zrt., az iskolák és Szentendre Város honlapjáról és
elérhetőek a VSZ Nzrt. Ügyfélszolgálaton is (2000 Szentendre, Dunakorzó 25.)
Sajnálatosan, nagyon sok nyilatkozat nem került leadásra a korábban megjelölt határidőre, ezért
ismételten felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a VSZN Zrt. az ingyenes vagy 50 % normatív
támogatás melletti étkeztetési jogosultságot a Gytv. 21/B §-ban rögzített feltételek fennállása
esetén biztosítja. Amennyiben a nyilatkozat a számla kiállítását követően kerül leadásra, már
csak a következő havi számlában áll módunkban azt érvényesíteni.
Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük, egyúttal bízunk abban, hogy a fenti változások
Önök számára is egyszerűsítik a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos együttműködést.
Adatkezelési szabályainkról a VSZN Zrt. honlapján (www.vszzrt.hu/adatkezelesi-tajekoztato)
tájékozódhat.
Köszönettel:

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

