
 

 

 

ISKOLAI ÉTKEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A Zimándy Ignác Általános Iskola étkeztetési rendje szerint étkezést csak az vehet igénybe, aki az iskola által kiadott 

írásos megrendelőt leadta a gazdasági irodában és az aktuális hónapra szóló befizetése a tárgyhónap 10-ig 

megérkezik a csekken jelölt bankszámlára. Kérjük, befizetésnél vegyék figyelembe a banki és a postai átfutások 

időtartamát, amely 3- 5 nap. Az ebben a formában leadott megrendelés mindaddig fizetési kötelezettséget jelent, 

amíg azt Önök írásban vissza nem mondják az iskola gazdasági irodájában.  

 

Befizetés: az előző hónap 20-25-ig a befizetéshez szükséges csekket a tanulók részére kiadjuk. A befizetés a fent leírtak 

alapján történik. 

Eseti lemondás: hiányzás esetén /betegség, kirándulás stb./ lehetőség van az étkezés lemondására. A lemondást reggel 

9.30-ig kell bejelenteni az iskola gazdasági irodájában. Az így lemondott étkezést másnaptól tudjuk figyelembe 

venni. Ha a bejelentés később érkezik, akkor egy nappal később tudjuk a lemondást érvényesíteni. 

A lemondás a következőképp történhet:  

- az ebed.zimandy@torokbalint.hu e-mail címen vagy  

- a 06 23 337 577-es üzenetrögzítős telefonszámon (éjjel-nappal, hétvégén is) 

- a 06 23 338 150/583 mellék vagy 06 23 338 151/583-as melléken Szalma Istvánné ügyintézőnél 

(munkaidőben)  

Ha valaki nem kívánja a következő hónapban az étkezést tovább igénybe venni, azt az előző hónap 10-ig írásban 

visszamondhatja! 

 

Kérjük, hogy a gyermeke hiányzásáról minden esetben értesítse az osztályfőnököt is, vagy hívja az iskola titkárságát a 

06 23 338 150-es, vagy a 06 23 338 151-es telefonszámon. 

 

Menüválasztásos rendszer 

 

A szolgáltatóval és a szülői oldal képviselőivel egyeztetve két menüből való választás lehetőségét vezettük be 

2014.05.01-jével kezdődően. A menüválasztás azt jelenti, hogy egy leves mellett két főétel közül lehet választani. A 

hónap napjaira a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján előzetesen közreadjuk az alább részletesen leírt elérési 

útvonal szerinti internetes felületen a választható ételeket. Az „A” és „B” menüből való választást ugyanitt tehetik meg 

a szülők/tanulók előre, a következő hónapra. A menüválasztás időpontja a rendelés főlapján van feltüntetve.  Az 1-4. 

évfolyamon a diákok a kísérő tanár segítségével kapják meg a választott menüjüket. Az 5- 8. évfolyamon étkezési 

jegyet kapnak a diákok, amelyen szerepel a diák menüválasztása. Ugyanakkor a tálalókonyha is összesített ellenőrző 

listát kap a tanulók menürendeléséről a helyszíni viták elkerülésére. 

 

A menüválasztásos rendszer elérési útvonala: 

A diákok/szülők a „menza.torokbalint.hu” webhely kizárólagos beírásával (www, http nélkül a böngészősávba: a 

keresőoldalon a bal felső keresőhelyre, nem a képernyő közepén található mezőbe) és a gyermek OM azonosítójával 

tud regisztrálni a honlapra a menüválasztás elvégzéséhez. Nincs lehetőség utólagos módosításra a menüválasztásban a 

„rendben” gomb megnyomása után. A Munkácsy Mihály Művelődési Ház előterében és a Volf György Könyvtár 

földszintjén is vannak internetes elérhetőséggel rendelkező számítógépek szabad használatra. Azok, akik nem kívánják 

vagy tudják a menüválasztásukat interneten kitölteni, papíron tehetik meg. (Kérjük, hogy a menüválasztási határidő  

előtti utolsó munkanapon adják le a gazdasági irodába, mi gondoskodni fogunk az adatrögzítésről.) 

Ha valaki nem jelöl, vagy nem választ a felkínált menüből, annak automatikusan az „A” menü kerül kiszolgálásra. 

 

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét, akik normatív kedvezményben részesülnek (3 gyermeket nevelnek, 

tartósan beteg gyermekük étkezik, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek), hogy kötelezően le 

kell jelenteni a gazdasági iroda felé, ha a kedvezményben részesülő gyermekük hiányzik, vagy valamilyen oknál 

fogva nem jön az iskolába! A kedvezményre jogosultságot minden tanévben igazolni kell. 

Felhívjuk azon szülők figyelmét is, akik az iskolánkból elviszik gyermeküket, hogy a gazdasági irodában írásban 

ki kell a gyermeküket jelenteni az étkezésből! 

 

Törökbálint, 2015. április 27. 

 

Palkóné Szabó Gabriella                                                                   Balázs István 
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