
Tájékoztató Iskolai étkeztetésről 

A Czimra Gyula Iskolában a tanulók étkeztetését a Klassz Menza Közétkeztetési Kft. látja el. 

Az alsós  diákok napi 1x-i vagy 3x-i, a felsős diákok napi 1x-i étkezést vehetnek igénybe. Az 

1x-i étkezés (menza) meleg ebédet, a 3x-i (napközis étkezés) tízórait, meleg ebédet és 

uzsonnát jelent. Az étkeztetés igénybevételéhez Nyilatkozatot kell kitölteni, ahol az első sor 

a nyilatkozó szülő adatait tartalmazza valamint a Regisztrációs adatlapot is ki kell tölteni és 

eljuttatni az iskolagazdához. 

Az étkezés lemondása a következő naptól lehetséges, ezt minden nap reggel fél 9-ig kell 

megtenni az iskola központi telefonszámán: +36 1 258 4205, az iskolagazda telefonszámán: 

+36 70 629 1718, vagy e-mailben: czimragazda@gmail.com. A lemondásokat a következő 

hónapban tudjuk jóváírni. 

A hiányzás osztályfőnöknél történő bejelentése nem egyenlő az étkezés lemondásával! 

Amennyiben hiányzás esetén az ellátás lemondása nem történt meg, a szülő a térítési díj 

visszafizetésére nem tarthat igényt. 

Amennyiben változást szeretnének az egyszeri illetve háromszori étkezéssel kapcsolatban, 

azt az iskolagazdánál e-mailben (czimragazda@gmail.com) tudják megtenni még az aktuális 

befizetés előtt. Havonta csak egy változtatás lehetséges. 

A befizetés menete: 

- átutalásos befizetés: ehhez a következő adatokra van szükség: a befizető szülő neve, 

a gyerek neve osztálya, a szülő telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma és a 

számlavezető bank neve. Erről egy újabb Nyilatkozatot kell kitölteni, és eljuttatni az 

iskolagazdának. Ezekre az adatokra a befizetés beazonosíthatósága miatt van 

szükség. Ha bármi változás áll be az adatokban, azt haladéktalanul jelezzék az 

iskolagazdának. 

Minden hónap első 3 munkanapján értesítést kap az átutalásos befizetést választó 

szülő, mely tartalmazza a számlát, hogy mennyit kell befizetnie a következő hónapra. 

Ez már tartalmazza az esetleges előző havi lemondásokat. Az átutalás testvérek 

között is gyerekenként történik a netbankon keresztül. Nagyon fontos, hogy a 

közleménybe először a befizetési azonosítót (befeazonke) írják be pontosan! A 

program kis- és nagybetű érzékeny, nagyon figyeljenek a beírásnál, mert téves beírás 

esetén a rendszer nem tudja azonosítani a befizetendő gyereket. A kapott eazon – 

két kisbetű és három szám , pl: ab123 egy családhoz tartozó gyerekeknél azonos. 

Kérem, hogy tartsák be a befizetés határidejét, ami az e-mailben kapott számlán van 

feltüntetve.  

- készpénzes befizetés: a 2021/22. tanév befizetési időpontjai az iskola honlapján 

2021. júliusától megtalálhatók. Kérem, hogy figyelmesen olvassák el az időpontokat, 

mert máskor nincs lehetőség befizetésre. A készpénzes befizetés az iskola földszinti, 

erre kijelölt helyiségében történik. 
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Kedvezmények a befizetésnél: 

- 50%-os kedvezményben részesülnek a nagycsaládosok. Erről igazolást kell bemutatni 

(pl. MÁK igazolás, emelt családi pótlékról szóló banki számlakimutatás) 

- szintén 50%-os kedvezményben részesülnek a tartósan beteg diákok (pl. asztma, 

ételallergia). Erről orvosi igazolást kell bemutatni. Akinek gyermeke ételallergiás, 

annak érvényes, gasztroenterológus szakorvosi igazolást kell bemutatni, körzeti 

gyermekorvosi igazolást nem fogadnak el. Diétás étkeztetést csak ennek ismeretében 

tud az Önkormányzat biztosítani. 

 A két kedvezményt összevonni nem lehet. 

- 100%-os támogatást kapnak a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülők, amíg érvényes a határozat, addig nem kell fizetni az étkezésért. Kérem, 

figyeljenek a határozat érvényességének idejére, mert csak érvényes határozattal 

mentesülnek a fizetés alól. 

A kedvezmények érvényesítéséhez szintén egy erről szóló nyilatkozatot kell kitölteni. A 

tanuló oktatási azonosítójára és diákigazolvány számára nincs szükség. 

Ha étkezéssel kapcsolatban kérdésük van, kérem, keressenek meg a 

czimragazda@gmail.com címen, vagy a +36 70 629 1718 telefonon. 

 

Budapest, 2020. 07. 01. 

                                                                                    Nagyné Ongjerth Magdolna 

                                                                                                 iskolagazda 
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