
 

 

Tisztelt Szülők!                                                    Iktatószám: 10/1 /2018. 

 

 

2013. január 1-jétől az étkeztetési feladatokat a közoktatási intézményekben, kollégiumokban a 

jogszabályi előírások alapján a Székesfehérvári Intézményi Központ (későbbiekben: SZIK) látja el.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2018. január 15-től az intézményi közétkeztetés keretében az 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménynél és az Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és 

Készségfejlesztő Iskolájánál változik a tanulók étkeztetésének a lemondási rendje. 

Kérem, hogy amennyiben gyermeke beteg vagy egyéb ok miatt nem tud iskolába menni és ehhez 

kapcsolódóan szeretné az étkezését lemondani, azt mielőbb szíveskedjék jelezni az élelmezési 

ügyintézőjénél. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szülő felelőssége a hiányzás időben történő 

jelzése, ehhez kérjük az Önök együttműködését. 

 

Az étkezés lemondásra továbbra is lehetőség van: 

 személyesen 

 telefonon 

 SMS-ben vagy 

 e-mail-ben 

 

Az étkezés lemondásának rendje változik, a tanuló aznapi étkezése nem mondható le. A 

gyermek másnapi étkezése lemondható, megelőző nap 8,30-ig az iskola illetve kollégium 

élelmezési ügyintézőjénél. A 8,30 időpont utáni lemondásoknál a tanuló tárgynapot követő 

második napi étkezése mondható le. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk egy adott hétre 

vonatkozóan a figyelembe vehető lemondásokat. 

 

Időpont / Napok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8,30- ig történő jelzés esetén 

lemondható étkezés keddi szerdai csütörtöki pénteki hétfői 

8,30 utáni jelzés esetén 

lemondható étkezés szerdai csütörtöki pénteki hétfői keddi 

 

(Egyéb információ: a fentiekben leírt változások a kórház által biztosított diétás étkeztetésre nem 

vonatkoznak. A diétás étkeztetésre vonatkozó szabályozás nem változik.)  

 

Kérjük, hogy az étkezéssel összefüggő valamennyi ügyben (pl. hiányzás jelzése, távollét utáni 

visszatérés jelzése, étkezés módosítása, iskolaváltás, étkezés végleges lemondása stb.) közvetlenül 

keressék az élelmezési ügyintéző kollégánkat a fentiekben megjelölt elérhetőségeken az 

iskolákban, kollégiumban. 

Megnevezés Ügyintéző név Telefonszám E-mail 

Arany (Szekfű Gy.u.4.) Gelencsér Csabáné 06/70/6699-079 etkezes.arany@szik.szekesfehervar.hu 

Arany (Budai u.90.) Árvai Gyuláné 06/70/6699-085 etkezes.vizivarosi@szik.szekesfehervar.hu  

Arany (Ligetsor 1.) Potyondi Ferencné 06/70/6699-259 etkezes.arany.ligetsor@szik.szekesfehervar.hu  

Arany (Seregélyesi út 123.) Kósa Józsefné 06/70/6699-255 etkezes.arany.seregelyesi@szik.szekesfehervar.hu 

Arany-Ezredéves (Havranek J.u.4.) Szőllősi Erika 06/70/6699-210 etkezes.ezredeves@szik.szekesfehervar.hu 

 

Székesfehérvár, 2018. január 08. 

          Eszéki Ágnes  s.k. 

                 főigazgató 

       Székesfehérvári Intézményi Központ 
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