
Csata Utcai Általános Iskola 

 GYERMEKÉTKEZÉS BEFIZETÉSE- 2019. FEBRUÁR 

 

ONLINE, INTERNETES FIZETÉS 
Befizetés az etkeztetes.budapest13.hu internetes oldalon lehetséges  2019. január 1. és január 

20. között. 

KÉSZPÉNZES FIZETÉS 
2019. január 15. kedd 

7:00 – 14:00 óra között 

Csata Utcai Általános Iskola 

 földszint – pénztár 

PÓTBEFIZETÉS 

 2019. január 22. kedd 

8:00 – 16:00 óra között  

IMFK 

1139 Budapest, Béke tér 1. II. emelet 

(Polgármesteri Hivatal épülete) 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Fizetendő napok száma: 18 nap (2019. február 1. – 2019. február 28.) 

Fizetendő összeg 18 napra(Ft): 

Étkezés 

típusa 

Teljes 

ár 

75 %-os 

kedv. ár 

50 %-os 

kedv. ár 

25 %-os 

kedv. ár 

1x 5.346.- 1.337.- 2.673.- 4.010.- 

2x 6.489.- 1.622.- 3.245.- 4.867.- 

3x 7.632.- 1.908.- 3.816.- 5.724.- 
►2019. február 8-án és 18-án tanítás nélküli munkanap lesz. 

►Kérjük, hogy a fizetendő összeget pontosan kiszámolva szíveskedjenek hozni! 

►Étkezés befizetésére kizárólag az interneten keresztül és  

a készpénzes fizetésre/pótbefizetésre meghatározott napokon és időszakokban van lehetőség! 

►A 100%-os kedvezményben részesülő gyermekek számára a jogosultság fennállásáig (a határozat 

lejártáig) minden hónapban automatikusan történik az étkezés megrendelése, az igényt a szülőnek 

külön jeleznie nem kell. A lemondást továbbra is, minden esetben jelezni kell! 

 

ÉTKEZÉS LEMONDÁSA 
Étkezési forma Lemondásra  

rendelkezésre álló idő 

Lemondás módja 

DIÉTÁS Telefonon: 

8.00-8.20 óra között 

Interneten:  

8.20 óráig 

Telefonon:  

2016.december 1-től 

 

06 30 475 6928 

valamint  

06 30 965 7950 

számokon 

Interneten:  

 

etkeztetes.budapest13.hu 

oldalon 

 NORMÁL, 

ÁLTALÁNOS 

Telefonon: 

8.00-9.00 óra között 

Interneten:  

9.00 óráig 

Napi lemondási időben beérkezett lemondások a következő naptól érvényesek! 

 

Az étkeztetéssel kapcsolatban bővebben a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 

Intézményműködtető- és Fenntartó Központ (IMFK) honlapján tájékozódhatnak: 

imfk.bp13.hu 

 



 
TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL  

Tisztelt Szülők! 

A köznevelési törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény az iskolák teljes államosításáról 

rendelkezik, az iskolafenntartás után megszüntette az önkormányzatok működtetői jogait, feladatait is. 

Önkormányzatunk 2017. január 1-jétől az iskolákban kizárólag a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 

feladatokat látja el az 1997. évi XXXI. törvény – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról – 

alapján. A jogi szabályozások miatt kényszerültünk az iskolai étkeztetés jól bevált rendszerének 

megváltoztatására, az eljárások és az ügyintézési rend módosítására, amelyekre az alábbiakban hívjuk fel 

szíves figyelmüket. 

Gyermekétkezés befizetése: 

A szülői javaslatokat, kéréseket és igényeket figyelembe véve Önkormányzatunk az étkezési díjak 

befizetésének rendszerét korszerűbbé és kényelmesebbé tette az Önök számára, így az étkeztetési térítési 

díjakat az etkeztetes.budapest13.hu internetes oldalon befizethetik a megrendelés hónapját megelőző hónap 

20. napjáig. 

Gyermekük étkezését készpénzben az iskolában meghirdetett napon tudják befizetni. A pótbefizetésre az 

IMFK-ban van lehetőség. A befizetési helyszínekről, időpontokról és a díjakról az intézményben lévő 

önkormányzati hirdetőtáblán valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 

Intézményműködtető és Fenntartó Központ honlapján imfk.bp13.hu elhelyezett tájékoztatók adnak 

információkat. 

Étkezés lemondása:Gyermekük étkezését interneten a hónap összes napján, az e célra biztosított 

telefonszámokon munkanapokon tudják lemondani. A napi lemondások időkorlátját a lemondásoknak a 

főzőkonyhákhoz határidőben történő továbbítása miatt szükséges megtartani. Napi lemondási időben 

beérkezett lemondások a következő naptól érvényesek. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 9:00 után a megadott telefonvonalakon már nem tudjuk hívásaikat és 

üzeneteiket fogadni!  

Étkezési forma Lemondásra 

rendelkezésre álló idő 

Lemondás módja 

DIÉTÁS Telefonon: 

8.00-8.20 óra között 

Interneten:  

8.20 óráig 

Telefonon: 

06 30 475 6928  

valamint 

06 30 965 7950  

számokon 

Interneten: 

  

etkeztetes.budapest13.hu 

oldalon 

  

NORMÁL, 

ÁLTALÁNOS 

Telefonon: 

8.00-9.00 óra között 

Interneten:  

9.00 óráig 

Kedvezmények leadása, érvényesítése - nyomtatványok:   Lásd: Külön tájékoztatón!Az étkeztetéssel 

kapcsolatban bővebben az iskolai önkormányzati hirdetőtáblán valamint az alábbi honlapokon:  
http://www.budapest13.hu/ugyintezes/szocialis-es-koznevelesi-osztaly 

   http://imfk.bp13.hu/fomenu/uzemeltetesi-osztaly                         tájékozódhatnak.  

Kérjük Önöket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel közleményeinket! 

Együttműködésüket köszönjük! 

http://www.budapest13.hu/ugyintezes/szocialis-es-koznevelesi-osztaly
http://imfk.bp13.hu/fomenu/uzemeltetesi-osztaly

