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Tisztelt Szülők! 
 
A gyermek étkezési igényét szeptember hónapra vonatkozóan kérjük 2020. augusztus 27. 10 óráig 
emailben van telefonon megadni annak érdekében, hogy gyermeke az első tanítási naptól tudjon 
étkezni az iskolában. 
 
Az étkezési igény leadásakor az alábbi adatokat kérjük megadni: 

- gyermek neve, iskola és osztály megjelöléssel 
- napi 1-szeri vagy 3-szori étkezés  
- mikortól kéri az ellátást 
- a szülő neve és telefonos elérhetősége. 
- szociális hozzájárulási jogosultság 

 
 
 
A térítési díj befizetése a korábbiaknak megfelelően az iskolákban történik az erre előre megadott 
időpontokban. 
 
A gyermekétkezés térítési díját a 328/2011 (XII.29) kormányrendelet 16.§. (1).a) pontja szerint tárgy 
hónap 10. napjáig kell az igénybe vevőnek megfizetni, amely az iskolai díjbeszedés időpontjában 
esedékes. 
 
 
A 2020/2021. tanév szeptember hónapra fizetendő térítési díj a szeptemberi hónap tanítási napjaira 
fizetendő. A hónap közben történt lemondások miatti túlfizetés a következő hónap térítési díjának 
megfizetésénél kerül beszámításra. 
 
A 2019/2020. tanév túlfizetését a szeptemberre vonatkozó befizetéseknél számítjuk be. 
 
Szeretnénk felhívni a Tisztelt Szülők figyelmét arra, hogy  az étkezés lemondására vagy módosítására 
az eddigieknek megfelelően változatlanul az  előző nap 7:00 és 11:00 óra között van lehetőség a 06-
30-253-3658 és a 06-30-789-4983 telefonszámon illetve a befizetes1@matraparty.hu email címen. 
 
Amennyiben a gyermek étkezése lemondás (betegség, stb) miatt szünetel az újbóli étkezési igényt 
szintén az előző nap előző nap 7:00 és 11:00 óra között jelezni kell! 
 
 
A fentiek alapján befizetések időpontja   a megjelölt napokon 7:45-9:30 óra és 15.00-16.30 óra : 
 

- Arany János Általános Iskola:  2020.09.01      pótbefizetés: 2020.09.10 

- Felsővárosi Általános Iskola:  2020.09.01      pótbefizetés: 2020.09.10 

- Egressy Béni Általános Iskola: 2020.09.02      pótbefizetés: 2020.09.11 
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- Berze Nagy János Gimnázium:  2020.09.02      pótbefizetés: 2020.09.11 

- Kálváriaparti Általános Iskola: 2020.09.03      pótbefizetés: 2020.09.12 

- József Attila Szakközépiskola: 2020.09.03      pótbefizetés: 2020.09.12 

- Petőfi Sándor úti Általános Iskola: 2020.09.04       

 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük! 
 
Tisztelettel: 
Gyöngyös Város Önkormányzata megbízásából 
Mátra Party Kft 

 


