
Tisztelt Szülők! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2016 márciusától elindul az új étkezési program, mely széleskörű lehetőséget biztosít 
gyermeke étkezésének elektronikus megrendeléséhez, lemondásához, a térítési díj megfizetéséhez. A bevezetés gördülékeny 
kivitelezéséhez szükség van az Önök együttműködő támogatására is, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy hogyan tudja 
ezeket a lehetőségeket igénybe venni. 

Az új program bevezetésével kapcsolatos kitöltendő dokumentumok: 

1.) Ingyenes és készpénzes befizetés esetén: Minden szülőnek, aki nem az elektronikus fizetési módot választja, ezt a 
megállapodást kell 2 példányban kitöltenie és leadnia. A befizetésre a szülőnek két, az intézmény által kitűzött nap 
áll rendelkezésre. Amennyiben a fenti két napon nem történik meg a befizetés, úgy a szülőnek kell gondoskodnia 
gyermeke étkezéséről. ÚJ SZABÁLY! Ingyenes étkezők esetén, amennyiben lemondás nem történik meg a távollét 
idejére, úgy a le nem mondott étkezések kiszámlázásra kerülnek a vevő felé. 

Kitöltendő nyomtatvány: Megállapodás ingyenes és készpénzes fizetéshez 

2.) Abban az esetben, ha a szülő a megrendelést ingyenes étkező esetén (készpénzes fizető csak az intézményben 
rendelhet!) és/vagy a lemondást interneten keresztül szeretné bonyolítani (ingyenes étkezőnél, készpénzes 
étkezőnél is alkalmazható), úgy erre egy külön megállapodást kell kitöltenie. 

Kitöltendő nyomtatvány: Megállapodás ingyenes és készpénzes fizetéshez + Megállapodás az online felületre 
regisztrációhoz 

 

3.) Online/átutalásos befizetés esetén: A megrendelt étkezés kifizetése online felületen keresztül (költségét a III. 
kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata átvállalta a szülőktől), vagy átutalással (költsége az Ön számlavezető 
bankjától függ és Önt terheli), történik. A szülőknek 1 nyomtatvány kitöltése szükséges (2 példányban), amivel 
nemcsak az elektronikus utalást, de az online felületet is használhatják. 

Kitöltendő nyomtatvány: Megállapodás elektronikus fizetéshez 

A elektronikus befizetés minden hónap 15-ig a szolgáltató bankszámlaszámlájára beérkező összeggel történhet. 
Határidőn túli befizetés esetén, már csak készpénzes befizetésre van mód. 

A megállapodások leadása az intézményben folyamatosan történik. Amennyiben már március hónapban (áprilisi 
étkezés) szeretne elektronikusan fizetni úgy a megállapodást 2016. március 1-ig kell az intézményben leadni.       
Az ez után érkező megállapodások a következő befizetési időszaktól érvényesek. 

A megállapodások fejlécét az iskola tölti ki és mindenből 2 példányt kérünk eredeti aláírással! 

Első hónap, melytől az elektronikus befizetés igénybe vehető: 2016. március (áprilisra szóló befizetés) 
Első hónap, amelytől az online felületen keresztül megrendelés/lemondás intézhető: 2016. Április 
Az online felületre történő belépés: 2016. március 1-től lehetséges. 

Ezeknek a lehetőségeknek az igénybevételéhez a megállapodások valamelyikének kitöltése szükséges, 
melyek megtalálhatóak a: 

https://www.kszki.hu/index.php/kozetkeztetes/ oldalon 

Amennyiben nem rendelkezik nyomtatási lehetőséggel, a megállapodásokat kérje az intézményben. 

Az intézményben szükség esetén tájékoztatást, segítséget nyújtunk. 

Előre is köszönjük együttműködésüket! 

https://www.kszki.hu/index.php/kozetkeztetes/

