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Tisztelt Szülők!  
 

Iskolánk az alábbi tájékoztatást kapta Belváros-Lipótváros Önkormányzatától a 

gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatban: 

 
„A MÁK állásfoglalása értelmében minden bölcsődei, óvodai és iskolai jogviszonyban lévő 

gyermek számára biztosítani szükséges az intézményi gyermekétkeztetést, függetlenül attól, 

hogy ingyenesen, kedvezményesen vagy teljes áron jogosult az étkezésre. A gyermek 

jogviszonyához kapcsolódóan az intézményi étkezés lehetőségét a továbbiakban is meg kell 

teremteni. Eddig házhozszállítás keretében oldottuk meg a bölcsőde, óvoda tekintetében 

ingyenesen, az iskolák tekintetében az ingyenes ill. 50 %-os kedvezményben részesülő 

gyermekek részére. A kerület összes bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekének az intézményi 

gyermekétkeztetés házhozszállítással történő biztosítását azonban a továbbiakban másként 

kívánjuk megoldani.  

 

A vezetéssel egyeztetve az alábbi megoldást választottuk: 

 

2020.03.30. naptól az intézményi gyermekétkeztetést átvevőpontokon tudjuk 

biztosítani az arra igényt tartó gyermekek számára hétköznapokon 11.00-14.00 

óra között.  

 

Az iskolák tekintetében a KLIK által ügyeletre kijelölt iskola lesz az átvevőpont. 
 

Ügyeletes Iskola: 2020.03.30-04.03. között 

V.  Budapest V. Kerületi Szemere 

Bertalan Általános Iskola  

1054 Budapest,  

Szemere u. 5.  

Tel: 06-1-872-7801 

E-mail: szemere-

iskola@belvaros-

lipotvaros.hu 

 
2020. április 6-8. és április 15-17. között 

V.  Budapest V. Kerületi Váci 

Utcai Ének-zenei Általános 

Iskola 

1056 Budapest,  

Váci u. 43. 

Tel: 06-1-872-7981 

E-mail:  

vaci@belvaros-lipotvaros.hu 

 

A Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskolába járó gyermekek 

szülei az intézményi gyermekétkezés igénybevételét szükség esetén jelezzék, 

minden csütörtök délután 16:00-ig az iskola gazdasági ügyintézőjének e-

mailben: 

csikos.rozalia@gmail.com 

http://www.szbg.hu/
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Mindezek alapján a következő szabályokat kell betartani a járványveszély alatt 

étkezést igénylő diákjaink szüleinek: 

• az ingyenes étkezésre jogosult diákok szülei csak azt jelezzék, hogy 

háromszori étkezést vagy csak ebédet kérnek a jövő hétre 

• a támogatásban nem részesülők és az 50%-os támogatásra jogosultak a fenti 

e-mail címre kötelesek megküldeni a befizetést igazoló bizonylatot 

szkennelt vagy lefotózott formában 

• a fertőzésveszély ideje alatt kizárólag átutalásos befizetés lehetséges a 

11784009-15505006-10160002 számlaszámra 

• az egy hétre befizetendő árakat az alábbi táblázat tartalmazza 

 
az iskolai étkeztetés térítési díja 

 Intézményi térítési díj 

(nyersanyagnorma)  heti összege 

Tízórai, ebéd, 

uzsonna 

      br. 2005.-Ft/fő 

csak ebéd        br. 1345.-Ft/fő 

50%-os tízórai, 

ebéd, uzsonna 

       br. 1002.-Ft/fő 

50%-os csak 

ebéd 

       br. 672.-Ft/fő 

diétás ebéd        br. 1835.-Ft/fő 

 

Kérjük a fenti szabályok betartását a gördülékeny ételkiosztás érdekében! 

 

Budapest, 2020.03.25. 

 

   Tisztelettel: 

Arapovics Miklós 

igazgató 
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