Tájékoztató a Váci Mihály Kollégium 2018/2019 tanév Kollégiumi étkezésekhez szükséges
nyomtatványokról és a 2018. szeptemberi étkezések rendelésének rendjéről.

Tisztelt Szülők, tisztelt Diákok!

Kérem Önöket, hogy az étkezés igénybevételéhez az alábbi csatolt nyilatkozatokat július 31-ig, a
szeptemberi étkezési igény megjelölésével, visszaküldeni szíveskedjenek:
-

Igénylőlap Intézményi étkezésre – minden teljes áron étkező esetben szükséges,
Diétás étkezés igénylőlap – csak orvosilag elrendelt és igazolt diéta esetében (kifejezetten
szakorvosi igazolás másolata is szükséges),
igénylőlap kedvezményes étkezéshez (8. számú melléklet) - jogosultság esetén.
o Nagy családos (3 vagy több gyermek esetén) - csak a nyilatkozat szükséges
o Rendszeres gyermekvédelmi támogatás – csatolni kell a határozat másolatát is
o Tartós beteg, SNI – csatolni kell az orvosi vagy szakértői bizottsági határozat
másolatát
o Nevelésbe vett vagy utógondozotti ellátásban részesülő gyermek – csatolni kell a
gyámhatósági határozat másolatát valamint a 9. számú melléklet eredeti példányát
(igazolás ingyenes gyermekétkezés igénybevételére) is.
Az igénylőlapok kitöltéséről és a hozzájuk szükséges igazolásokról és azok módjáról bővebben
a csatolt szülői tájékoztatóban vagy a www. eszgsz.hu weboldalon is olvashatnak.

2018. szeptemberi étkezések rendelése:
Szeptemberben hétköznapokra rendelhető étkezések a következők: reggeli-ebéd, reggelivacsora, ebéd-vacsora, valamint reggeli-ebéd-vacsora. (szeptember hónapban, az előzetes
megrendelt étkezéseken a diákok, a végleges órarendjük ismeretében, változtatni, hétvégi
étkezéseket rendelni szeptember 10.-től tudnak majd).

A kitöltött igénylőlapokat és a szeptemberi étkezési megrendelést az alábbi módokon tudják
vissza küldeni:
-

Postán a Váci Mihály Kollégium 1141 Budapest, Mogyoródi út 128. címre,
emailben a vellai.robert@gmail.com (az eredeti nyilatkozatokat kérem a beköltözés napján a
gazdasági irodában leadni),
személyesen a nyár folyamán, szerdánként 9-14 óráig.

A júliusban leadott megrendelések alapján augusztus 10.-ig értesítést küldök a szeptemberi
étkezési díjról, melyet 2018. augusztus 20.-ig kell átutalni az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági
Szervezet étkezésidíj beszedési alszámlájára. Számla szám: 11784009-15793803-10010000
A közleményrovatban a tanuló neve és a VMK (Váci Mihály Kollégium) jelölés szerepeljen.
Azon étkezési megrendelések, amelyek díja augusztus 20.-ig nem kerül kiegyenlítésre törlésre
kerülnek.
Azon diákok számára, akik szeptember hónapra nem küldik előre el megrendelésüket, illetve a
megadott határidőig nem egyenlítik ki a számlájukat és rendelésük törlésre került, 2018. szeptember
10.-től, hétfői napokon lesz lehetősége pótrendelés leadására, az étkezési díj befizetésével
egyidőben.

Étkezéssel kapcsolatban érdeklődhetnek a vellai.robert@gmail.com email címen, és
hétköznaponként a 061 60-67-289 telefon számon.

Budapest, 2018.06.27.

Vellai Róbert
Váci Mihály Kollégium
061 60-67-289

