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Tisztelt Igazgato Asszony!
Tisztelt Igazgato iJ r!
Az allami intezmenyfenntarto fenntartasaban leva iskolak eseteben a kozetkeztetes biztositasa az
onkormanyzat feladata, mellyel kapcsolatosan az alabbiakban kerem szives egyuttrmikodeset, se-

gitseget,
A Szegedi Tankeriileti Kozpont fenntartasaban levo szegedi altalanos iskolak eseteben Szeged
Megyei Jogu Varos Onkormanyzata a Nevelesi-Oktatasi Intezmenyek Gazdasagi Szolgalata (tovabbiakban NGSZ) kozremukodesevel biztositja a kozetkeztetest, Ennek kereten belul az NGSZ az
iskolai kozetkeztetes soran tobbek kozott
•
•
•
•

kezeli az etkezesi teritesi dij kedvezmenyeket,
beszedi a teritesi dijat az elore meghatarozott es kihirdetett napokon az egyes iskolakban,
potbefizetest biztosit az NGSZ Kozpontban (targyhonap elsa 3 munkanapja),
az etkezes lemondasahoz es egyeb ugyintezesekhez az NGSZ Kozpontban telefonos es
szemelyes ugyfelszolgalatot biztosit,
a honlapjan (www.ngsz.hu) a Kozetkeztetes menupontban aktuaIis tajekoztatassal, nyilatkozatokkal segiti az etkezest igenybevevok tajekoztatasat.

A leenda elso osztalyos tanul6k egy masik intezrneny tipusban kezdik meg tanulmanyaikat 2020.
szeptemberetol, ezert ezt a valtozast az ETELKA kozetkeztetesi modulban sziikseges lekezelni.
Tekintettel arra, hogy az 6vodab61 elballag6 es az altalanos iskolakba beiratkoz6k tajekoztatasat
szemelyes kapcsolat hianya miatt nem tudjuk megoldani, ezert az intezrnenyen keresztiil a sziilok
kozott torteno kozerdekii informaci6k "megosztasaban" kerem szives segitseget az alabbiak szerint.
Az intezmenyvaltashoz kapcsolodo fontosabb informaciok a kozetkeztetes vonatkozasaban:
•

A kozetkeztetes igenybevetele a ,,KE-02 Adatfelveteli lap a kozetkeztetes igenybevetelehez" kit6ltesevel lehetseges, melyet az:. ~tkezes befizetese elott keriink leadni az NGSZ
kozetkeztetesi ugyfelszolgalatan y~'
si befizetesi nap(ok)on az altalanos iskolaban az etkezesi teritesi dijat-~
ottjanak.

•

A kedvezrnenyes etkezes
okumentumokat szinten Ie kell adni az
altalanos iskola onatk:ozasaLbaD.J3~€:J:kJezf:sLIer~~ij befizetese elott az NGSZ kozetkez-
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tetesi ugyfelszolgalatan vagy az augusztusi befizetesi nap( ok)on az altalanos iskolaban az
etkezesi teritesi dijat beszedo NGSZ alkalmazottjanak,
•

A dietas etkezes igenylesehez szukseges a dietat igazolo ervenyes szakorvos altal kiallitott
igazolast leadni, abban az esetben is amennyiben az ovodaban is mar dietas etkezesben reszesiilt a gyermek.

•

Az Etelka Portalon torteno online fizeteshez, rendeleshez regisztracio sziikseges. Az 6vodaban mar regisztralt felhasznaloknak is sziikseges kitoltenie a KE-02 nyomtatvanyt, hogy
a portal hatterrendszerebe a megfelelo altalanos iskolahoz rogzttesre keruljon a mar regisztralt e-mail eim.

A fent leirtakra vonatkozoan az adatok ETELKA kozetkezesi modulban valo rogzitese erdekeben,
az ugyintezesi hataridore tekintettel a nyar kezdetetol, de legkesobb 2020. augusztus 1. napjaig
kerjuk megklildeni a kitoltott dokumentumokat ahhoz, hogy augusztusban az ETELKA Portalon
keresztul mar a kedvezmenyes etkezesi teritesi dijjal tortenhessen a szeptember havi etkezesi idoszakra a fizetes,
Kerem, hogy sziveskedjen felhivni a szulok figyelmet, hogy a megjelolt hataridot kovetoen is befogadasra keriilnek a beerkezo iratok, dokumentumok, de ez esetben - a tanev inditas miatt bej6vo
nagy adatallomanyra va16 tekintettel- az iigyintezesi hataridot kovetoen tud esak a Portalra regisztralni, valamint jogosultsag eseten kedvezmenyes aron fizetni.
A www.ngsz.hu honlapon a kozetkeztetessel
vany, tajekoztato megtalalhato es letoltheto.

kapesolatosan

minden informacio, formanyomtat-

Kozetkeztetesi ugyfelszolgalat (NGSZ) elerhetosege:
eim: 6724 Szeged, Huszar u. 1. (6701 Szeged, Pf.: 485.)
Telefon: (62) 561-960
E-mail: kozetkeztetes@ngsz.hu
Online Etelka Portal eseten: etelkaportal@ngsz.hu

Dgyfelfogadas:

hetfotol eSlitOrt6kig 8-16 6raig, penteken 8-13 6raig, szemelyes ligyfelfogadasra 2020. junius 15-et k6vetoen lesz lehetoseg.

Tisztelettel kerem Igazgat6 Asszonytl Igazgat6 Urat, hogy a fent leirtakr61 a helyben szokasos m6don tajekoztatni sziveskedjen illetekes munkatarsait, illetve kerem segito k6zremiik6deset, hogy a
sziiloket segitsek a fenti informaei6kkal annak erdekeben, hogy az intezmenyvaltas g6rdlilekenyen
t6rtenhessen meg.
Tovabbi szives egyllttmiikOdeslikben bizva,
Tisztelettel:

Masolatban kapja e-mailben:
1. Szegedi Tankeriileti Kozpont - Plesovszkine Ujf'l-l
2. Szeged Megyei Jogu Varos Polgarmesteri.n1~1L.r>.
3. Szeged Megyei Jogu Varos Polgarmesteri
irodavezeto-helyettes, osztaIyvezeto

27·2020. (VI.03.)

sz. Korlevelleendc3

tasi lroda Miivelodesi OsztaIy - Kardos Jinos

elsc3osztalyos tanul6k tajekoztatasanak kerese a kozetkeztetes igenybeveteh~vel kapcsolatosan
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