
 

2020. március 30-i étkezési tájékoztatás az intézményben járó valamennyi 

tanuló részére 

 

Az V. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályának levele szerint az alábbiakról 

tájékoztatom a Kedves Szülőket: 

„A veszélyhelyzet ideje alatt is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti 

intézményi gyermekétkeztetést. Ez a kötelezettség kiterjed valamennyi, az adott 

intézményben jogviszonnyal rendelkező gyermekre, azonban az intézménylátogatási tilalom 

fennállása idején tekintettel kell lenni a gyermek lakhelyének az intézménytől való esetleges 

földrajzi távolságára is. Amennyiben a gyermek az intézménytől távolabbi településen 

tartózkodik életvitelszerűen, úgy indokolt egyedi megoldásokat –pl. a lakóhely szerinti 

önkormányzat bevonása –találni a gyermekétkeztetés biztosítására, elsősorban a rászoruló 

gyermekek esetében. A fentieknek megfelelő törekedtünk viszonosságra a kerületi 

önkormányzatokkal, de miután ennek megbízható, kölcsönös rendje nem alakult ki, így 

ezúton kérem, hogy az intézményi honlapon haladéktalanul tegyen közzé egy felhívást, hogy 

az étkeztetés lehetősége – igény esetén- a kerületi gyermekekkel megegyező módon 

biztosított az intézményi jogviszonnyal rendelkező valamennyi gyermek esetében.” 

 

Ennek értelmében étkezési igényüket az alábbi módon jelezzék. 

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 
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A Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskolába járó kerületi 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 

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 szkenelt 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 ebéd megrendeléséhez kérjük az alábbi adatokat megadni: 

• tanuló neve 

• tanuló lakcíme 

• szülő(k), gondviselő(k) neve 

• telefonszám, e-mail cím 

• a befizetést igazoló bizonylat 

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 

 

Budapest, 2020. március 30. 

Üdvözlettel, jó egészséget kívánva: 

   Arapovics Miklós 
intézményvezető 

 


