
Tájékoztató a 2018. január havi 

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

befizetéséről 
 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2018. január hónaptól Ercsi Város Önkormányzat vette át a 

gyermekétkeztetés térítési díjainak beszedését mind az óvodák, mind az iskola esetében. 

 

 2017/2018. tanévben januártól az étkezési térítési díjak beszedése havonta, előre fizetéssel valósul 

meg. Az étkezési díj megfizetésére a szülő, vagy (gyám, törvényes képviselő) köteles. Kérjük a 

Tisztelt Szülőket, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét szíveskedjenek betartani!  

 

 SZÁMLÁZÁS:   
 

 A térítési díjak befizetéséről szóló számlát utólag kapják meg a szülők.   

 

2018. január hóra 21 étkezési napot számlázunk. 

 

BEFIZETÉS MÓDJAI:  

 

 Készpénzben, 2017. január. 17. szerda (Ercsi Eötvös József Általános Iskola, Ercsi, Szent 

István út 12-14.) orvosi szobájában 10:00-11:30 és 13:00-17:30 óra közötti időpontban.  

 

Azok a szülők, akik január 17-én nem tudták befizetni a térítési díjat, az Ercsi Polgármesteri 

Hivatal házipénztárában január 18-án 9:00-11:00 és 13:00-15:00 óra közötti időpontban 

tudják a díjat befizetni. 

 

 Átutalással a díjat szintén be lehet fizetni Ercsi Város Önkormányzat, mint kedvezményezett 

bankszámlájára (11990101-06156491-10000001).  

Átutalással történő kiegyenlítéskor kérjük feltüntetni a gyermek/tanuló nevét, az intézményt, 

ahová a gyermek jár, az osztályt/csoportot, a befizetett hónapot.  

Figyelem! Az átutalás határideje: 2018.január 19. (péntek). 

 

AZ ÉTKEZÉS LEMONDÁSA, ILLETVE AZ IGÉNYLÉS BEJELENTÉSE:  
 

 E-mailben: Ercsi Eötvös József Általános Iskola: eotvos.ercsi@gmail.com 

 Ercsi Hétszínvirág Óvoda: golics.anita.ovi@gmail.com  

 

E-mailben az étkezés lemondását, igénylését legkésőbb a lemondott napot vagy az 

igénylés kezdőnapját megelőző nap 08.00 óráig lehet jelezni. 

Ezt követő időpontban érkezett jelzéseket a tárgynapot követő naptól tudjuk figyelembe 

venni. 



 Telefonon: Ercsi Eötvös József Általános Iskola: 06/25-505-920 

     Ercsi Hétszínvirág Óvoda: 06/30-595-8940; 06/25-492-260 

Az étkezés lemondását, igénylését legkésőbb a lemondott napot vagy az igénylés 

kezdőnapját megelőző nap 08.00 óráig lehet jelezni. 

Ezt követő időpontban érkezett jelzéseket a tárgynapot követő naptól tudjuk figyelembe 

venni. 

 

Kérjük Önöket, hogy a 2017. DECEMBER 31-IG KELETKEZETT TARTOZÁS, VAGY 

TÚLFIZETÉS összegének rendezése érdekében, legyenek szívesek a JUNIOR ZRT-VEL 

(Telefonszám: 06/25-490-815) felvenni a kapcsolatot. 

 

Ercsi Város Önkormányzata 

 

Ercsi, 2018.január 12. 

mailto:eotvos.ercsi@gmail.com

