
 

 
 

 
 

Tisztelt	Szülők!	
	

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén több 
megelőző intézkedést vezettünk be, melyek a következők: 

 amennyiben az intézmény fertőzéssel érintett, és az intézményben vagy egy részében 
(tagintézmény, osztály, csoport stb.) tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről 
döntenek, az érintett gyermek, tanuló számára az étkezés automatikusan lemondásra 
kerül. Amennyiben a gyermek, tanuló az intézmény által biztosított 
gyermekfelügyeletben részt vesz, vagy nem tartózkodik ugyan az intézményben, de nincs 
hatósági karanténban, és ezért az intézményben az étkezésben részt kíván venni, 
számára egyszeri meleg főétkezést (ebéd) helyben fogyasztással tudunk biztosítani. Ebéd 
elhordására nincs lehetőség! Kérjük, hogy amennyiben a digitális munkarend ideje alatt 
is részt kíván venni a tanuló a gyermekétkeztetésben, azt írásban (levél, email, sms, 
messenger üzenet, facebook csoport, stb.) jelezzék az intézmény étkezési ügyintéző 
számára. 

 a térítési díjfizetésre – további intézkedésig – a már megszokott rendben lesz lehetőség: 
 havonta a meghirdetett beszedési napokon az intézményben helyben 

készpénzben, 
 hétfőtől csütörtökig (kivéve ünnepnapokon) az Intézményszolgálat székhelyén 

(5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) található pénztárban készpénzben, illetve 
bankkártyával, 

 átutalással, 
 az iskolák esetében csoportos beszedési megbízással a tájékoztatókban leírt 

feltételek fennállása esetén. 
Ezúton kérjük Önöket, hogy a járványhelyzet ideje alatt elsősorban az érintésmentes 
fizetési lehetőségeket használják.  

 Amennyiben az átutalást választják, kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek, 
tanuló nevét, intézményét, csoportját/osztályát. A korábban készpénzes fizetési módot 
választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A 
befizetett számlákat pedig postai úton megküldjük. 
Az átutalásokat az alábbi számlákra várjuk:  
A	2020/2021.	tanévre	vonatkozóan	kiállított	számlák befizetését 

 Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
 Szegő Gábor Általános Iskola, 
 Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola, Sportiskola Alapfokú Művészeti 

Iskola,  
 Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola, 
 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú 

Művészeti Iskola, 
 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,  
 Szolnoki Szentgyörgyi Albert Általános Iskola,  
 Varga Katalin Gimnázium, és  
 Szolnok Városi Óvodák esetében  

 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata számlaszámára:  



11745004-15408930-11550004	
 

 Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
 Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
 Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és 

Készségfejlesztő Iskola 
 Verseghy Ferenc Gimnázium 
 Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 
 Szolnoki Szakképzési Centrum és  
 Szolnok Városi Kollégium esetében  
 

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata számlaszámára:  
11745004-15577362	

 
A	 2020.	 szeptemberét	 megelőzően	 kiállított	 számlák	 (hátralékok)	
befizetését minden	intézmény	esetében az Intézményszolgálat számlaszámára: 
11745004-15577362	várjuk.	

 
 

 A gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyintézés során használt nyomtatványokat 
elektronikusan is elérhetővé tettük, letölthetőek honlapunkról. 

 
 
 
Megértésüket köszönjük! 

Bencsik Zsolt 
    igazgató 

 
 
 
 


