SÜTTŐ Község Önkormányzata

2543 Süttő, Templom tér 9.

Tel./Fax.: (33) 474-360
E-mail:kozetkeztetes@sutto.hu

KÖZÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
(A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. és a 328/2011. (XII.29.) sz. Korm. rend.
alapján) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde
részére
Általános tudnivalók
A közétkeztetéssel kapcsolatos részletesebb tudnivalók, nyilatkozatok, valamint az ingyenes
és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételével kapcsolatos részletes
tájékoztató a Süttő község hivatalos honlapján – www.sutto.hu – a Közétkeztetés menü alatt
megtekinthetőek és letölthetőek.
A gyermekétkeztetés esetében az ellátás igénybevétele a térítési díj határidőre történő
befizetésével biztosítható. A gyermek intézményben – napközbeni ellátás keretében –
biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő (más törvényes képviselő) köteles.
Az étkezési térítési díj fizetésének módjai:
Online bankkártyás fizetéssel az ETELKA portálon keresztül (kizárólag regisztrált
felhasználók esetén és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanulók részére);
Átutalással az adott intézmény bankszámlaszámára
Csekkes postai befizetéssel.
Ügyfélszolgálat:
Süttői Polgármesteri Hivatal
Cím: 2543 Süttő, Templom tér 9.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8-16 óráig
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda-csütörtök: 8-16 óráig
péntek: 8-13 óráig
Telefonszám: +36 33 474-360
Mobilszám: +36 20 432-5887
E-mail cím: kozetkeztetes@sutto.hu
Nyilatkozatok
Új étkezők és az előző tanévben étkezők esetében is az adott intézményre vonatkozóan az
étkezés igénybevételéhez a nyilatkozat közétkeztetésre vonatkozó nyomtatványt ki kell
tölteni és aláírva el kell juttatni a Süttői Polgármesteri Hivatalba (személyesen: 2543 Süttő,
Templom tér 9. vagy e-mailben: kozetkeztetes@sutto.hu) minden év augusztus 01-ig.
Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez kapcsolódó
nyomtatvány a nyilatkozat közétkeztetésre nyomtatvány melléklete, a nyomtatvány
megfelelő részeit kell kitölteni (a kitöltési útmutató alapján), valamint
az ingyenes étkeztetés esetén a csatolni szükséges a hatályos Kormányrendelet szerint a
kedvezményt igazoló dokumentumok másolatát.

Amennyiben tárgyév augusztusában a tárgyév szeptember havi étkezés térítését már
kedvezményes áron az ETELKA portálon keresztül szeretnék rendezni (adatfelvételi lap
ETELKA portál reg.lap kitöltése szükséges), akkor a térítési díj kedvezményre jogosító
igazoló dokumentumokat és nyomtatványokat legkésőbb tárgyév augusztus 01-ig meg kell
küldeni a hivatal részére a rendszerben történő beállítás miatt.
A nyomtatványokat, az igazoló dokumentumokat minden tanév elején szükséges ismételten
benyújtani.
Kérem szíveskedjen figyelembe venni, hogy amennyiben ETELKA portált kívánnak
használni tárgyév tárgyév augusztusában a portálon az ÁSZF-ben foglaltak szerint nem
történik meg időben a térítési díj befizetése a tárgyév szeptemberi étkezési időszakra, akkor
csak a befizetést követő naptól áll módunkban biztosítani az étkezést (a Szolgáltató felé
történő következő napi rendelés leadása előző nap 11 óra).
Kelt: Süttő, 2022. március 1.
Czermann János
polgármester

