
ÉTKEZÉS  

Tisztelt Szülők! 

Az étkezési igény felmérése szeptember 1-jén reggel történik, amit szeptemberre beállítunk. 

Ezután módosításokat kizárólag írásban fogadunk el a megfelelő nyomtatványon, amit 

megtalálnak a gazdasági irodán vagy a jokaisok.hu/dokumentumok cím alatt.  

Egy adott hónapon belül az étkezési napokra egyforma étkezésfajta (pl. Tízórai + Ebéd + 

Uzsonna) igényelhető, étkezési naponként vagy hónap közben nem lehet változtatni a 

rendelést! 

A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni, melynek beérkezési 

határideje a tárgyhónapot megelőző hónap 25-e, illetve ha tanítási szünet van, (pl. őszi, téli 

szünet), akkor az utolsó tanítási napot megelőző hét péntek reggel.  

Végleges lemondás feltétele, hogy ne legyen az étkezési díjban elmaradás. 

A hiányzás bejelentése a szülő/gondviselő felelőssége a gazdasági iroda felé telefonon 

(42/870-420) vagy emailben (kaja.jokai@gmail.com vagy jokai.kaja.lemondas@gmail.com). 

Osztályfőnök felé jelezve vagy Mozanaplón keresztül nem tudjuk fogadni. Mivel az étkezések 

megrendelése előző munkanap reggel 9 órakor történik a konyha felé, így a lemondásokat 

eddig az időpontig tudjuk elfogadni. Előre nem jelzett hiányzás esetében az étkezést aznapról 

már nem tudjuk lemondani, így a fizetendőből sem tudjuk kivenni. A hiányzó tanulónak 

másnapra nem rendelünk étkezést, csak ha a szülő jelzi előző munkanap reggel 9 óráig. 

Az étkezés befizetése utalással történik, illetve a CIB banknál közvetlenül is befizethető. Az 

étkezési díjat a következő CIB bankos bankszámla kérjük utalni:  

10702071-67948657-51200002 

Az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a tanuló OM 

azonosítóját a közlemény rovatban kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás 

beazonosíthatatlanná válik, és a tanuló egyenlegén hiány keletkezik. Testvérek esetén 

tanulónként külön-külön történjen az utalás! 

Kérjük, hogy Mozanaplón keresztül semmilyen üzenetet NE küldjenek, mert ezeket nem 

tudjuk követni, figyelembe venni! 

Az alábbi étkezés igényelhető: 

 teljes (tízóra+ebéd+uzsonna) – 960 Ft 

 tízórai+ebéd – 765 Ft 

 ebéd+uzsonna – 765 Ft 

 ebéd – 570 Ft 

 

Tízórai vagy uzsonna kizárólag ebéd igénylésével együtt lehetséges! 

 

 

Tisztelettel: Gazdasági iroda 
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