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Tisztelt Szülők! 

 

Vecsés Város Önkormányzata várhatóan 2020. november hónaptól lehetőséget biztosít 
az ebédpénz ÁTUTALÁSSAL való kiegyenlítésére.  

Akinek az átutalásos fizetési mód nem megoldható, CSEKKEN tudja rendezni az ebédpénz 
befizetését. A csekkek biztosítása érdekében szíveskedjenek a mellékelt nyomtatványt 
kitöltve gyermekükkel visszaküldeni.  

Az eddig megszokott készpénzes befizetésre utoljára október 12-13-án lesz lehetőség, 
mert október 31-től készpénzes számlát kiállítani nem áll módunkban! 

A következő ebédbefizetés október 12-13-án még a régi rendszer szerint fog zajlani! 

November hónaptól az ebédszámlákat 1-je és 5-e között fogjuk a gyermekeknek 
kiosztani (aki a csekkes fizetést választja, annak a csekket is mellékeljük), melyet 15-ig 
lesz lehetőségük kiegyenlíteni. Amennyiben a határidőt nem tartják be, az új rendszer 
szerint nem lesz lehetőség pótlólag fizetni és az étkezést nem áll módunkban az adott 
hónapra biztosítani.   

 

Csekkes befizetés esetén a befizetést igazoló csekk szelvényt szíveskedjenek 15-ig 
gyermekükkel eljuttatni a titkárságra.  

Ennek hiányában az étkezést nem áll módunkban megrendelni!  

Átutalással való fizetés esetén a közlemény rovatba a számla sorszámának és a 
gyermek nevének is szerepelnie kell. Kérjük, hogy a számlán szereplő pontos összeget 
utalják kerekítés nélkül. Az átutalást a számlán szereplő számlaszámra kell teljesíteni 15-
ig.  

Ennek hiányában az étkezést nem áll módunkban megrendelni!  

Kérjük, amennyiben több gyermeke is az iskolánkban étkezik, az utalást gyermekenként 
rendezze (1 gyerek = 1 utalás). 

Felhívnánk a figyelmet, hogy minden intézmény számlaszáma más, tehát ha más 
intézménybe is jár gyermeke (pl. óvoda, másik iskola), akkor az utalást a megfelelő 
számlaszámra teljesítse.  

 

A hóközi ebédlemondások ugyanúgy a következő havi számlákból kerülnek levonásra.  

 

Köszönjük az együttműködést!     
        Titkárság 

http://www.halmisuli.hu/


Melléklet: Szülői nyilatkozat 

 

 

2020. november hónaptól a 2020/2021-es tanév végéig az ebédbefizetést 

………………………………………………………………………… (tanuló neve, osztálya) az alábbi módon 

szeretném fizetni. (a megfelelő részt kérjük aláhúzni).  

• CSEKKEN 
 

• ÁTUTALÁSSAL 
          …………………………………………………. 
              szülő aláírása 

 


