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es a
Szegedi Szakkepzesi Centrum
szegedi szekhelyii szakkepzd intezmenyek

Vezetoje reszere
Szekhelyen
Targy: 2020. marcius l-tol ervenyes etkezesi teritesi dijak
Tisztelt Igazgat6 Asszony!
Tisztelt Igazgat6 iT r!
Tajekozratom, hogy Szeged Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozgyulese altal 2019. december
20-an elfogadott 30/2019. (XII.23.) szamu onkormanyzati rendelete - a szcrnelyes gondoskodast
nyujto ellatasokrol es a koznevelesi intezmenyekben nyujtott gyermeketkeztetes teritesi dijar61 valamint a SULl-HOST Vendeglato es Szolgaltato Kft-veI2016. rnajus 3-an letrejott Kozetkeztetesi Vallalkozasi Szerzodes ertelmeben 2020. marcius l-tdl az etkeztetesi teritesi dijak az alabbiak
szerint alakulnak, melyek a marcius honapra vonatkoz6 rendelesekben ervenyesitesre keriilnek.
2020. marcius I-tOl ervenyes brutte gyennek etkezesi teritesi dijak

Megrevezes

Reggeli

Tiz6rai
Ebed
Ovoda
97,79
330,20
AhaJanosiskola
107,95 415,29
Kozepfoku, kolIegium
254,00
116,84 452,12
Ovoda dietas
147,32 492,76
Ahah\nosiskoladietas
160,02 622,30
Kozepfoku, koDegiumdietas
381,00
175,26 679,45
..
. . .
..
.
'"Reggelt es vacsora kizarolag a kotlegiumi etkezesnel veheto- igenybe

Uzsorma
87,63
105,41
115,57
132,08
157,48
172,72

Vacsora

304,80

455,93

Osszesen
515,62
628,65
1243,33
772,16
939,80
1864,36

2020. marcius l-tOl etvenyes brutto felnott
etkezesi terit"si dijak
Megnevezes
Elkezesiterites dij
Etkezesiterftesdij dietas
..
..
'"Reggeh es vacsora klzarolag

Reggeli*
406,40

.

.

a kollegluml

Ebed Vacsora*
723,39
487,68
1087,12
..etkezesnel veheto- /genybe
.

Osszesen
1617,47
I 087,12

Szeged Megyei Jogu Varos Onkormanyzal~ ..JS.9"'iW9cle~enek
a szemelyes gondoskodast nyujt6 ellatasokr61 es a koznevelesi intezmenyekben nytljt6tt gy;etil!e»_etkeztetes teritesi dijar61 sz616 3/2013.
(1I.27.) onkormanyzati rendelete 7.
(1) bekezdeseben, tovabba a 6. §-ban
foglalt terilesi dijat pap!r alapu etkez
ann~
Er ebet, Ticket Restaurant - es/vagy keszpenzzel, illetve az Etelka Portalhoz h zza 'r _hlztos'
'zmenyekben a Portalon tBrteno online
rendeles eseten bankkartyavallehet jjj~,gt1i~~trlt:-~-:;~::,~c:
~~.
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Tajekoztatom, hollY a Ticket Restaurant utalvany megsziint, valamint az Erzsebet-utalvanycsalad
tagjai, vagyis az Etkezesi, az Ajandek, a Kultura, a Sport es a Ruhazati Erzsebet-utalvanyok mind
papiralapon, mind az elektronikus Erzsebet-utalvany Plusz kartyara toltve egysegesen 2019. december 31-ig voltak ervenyesek.
A fent leirtakra tekintettel az etkezesi teritesi dij 2020. januar
ETELKA Portalon online bankkartyas fizetessel terltheto meg.

I-je utan keszpenzben

vagy

Tisztelettel kerern Igazgat6 Asszonyt/Igazgat6 Urat, hogy sziveskedjen a fent leirtakrol tajekoztatni
az illetekes rnunkatarsait, valamint a helyben szokasos medon kihirdetni a szulok, etkezok reszere
az etkezesi terttesi dijak valtozasat, A kozetkeztetessel kapcsolatos informaciok az NGSZ hivatalos

honlapjan - www.ngsz.hu-aKiizetkeztetes menii alatt megtalalhatoak, letolthetoek..-.. _._
'---"-/'_\-;';
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Tovabbi szives egyuttmukodeseben bizva,
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dr, Ruzsity Krisztina"")""
1.1 .. '''~'
igazgat6
-, ".' "'>
Masolatban kapja e-mailben:

1. Szegedi Tankertlleti Kozpont - Plesovszkine Ujfaluczki Judit tankerUleti kozpont igazgat6,
2. Szegedi Szakkepzesi Centrum - Erdelyi Margit f6igazgat6,
3. Szeged Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatal Kozgazdasagi lroda - Papp Gabor irodavezeto,
4. Szeged Megyei Jogu varos Polgarmesteri Hivatal Human Kozszolgaltatast lroda Muvelodesi Osztaly - Kardos Janos
irodavezeto-helyettes, osztalyvezeto

02-2020. (1.08.) SZ. Korlevel2020.

marclus 1. napjat61 ervEmyes etkezesi terftesi dijak
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