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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának  
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

 
1238 Budapest, Grassalkovich út 104. Telefon: 06-1- 630-1359 

Honlap: www.szgyi23.hu E-mail: szgyi23@szgyi23.hu  
 
 

  
TÁJÉKOZTATÓ 

 
Ezúton szeretném tájékoztatni az iskolai gyermekétkeztetést igénybe vevő szülőket/törvényes képviselőket, hogy 
az iskolai gyermekétkeztetés az alábbiak szerint kerül biztosításra az intézményünk alábbi telephelyein (azon 
az iskolai konyhán történik az étel átvétele ahová a gyermek eredetileg iskolába jár): 
  
Grassalkovich Antal Általános Iskola Tálalókonyha 

1239 Budapest, Hősök tere 18-20.  

Fekete István Általános Iskola Tálalókonyha 1237 Budapest, Nyír utca 22.  
Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tálalókonyha 1239 Budapest, Sodronyos utca 28. 
Páneurópa Általános Iskola Tálalókonyha 1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 25-33. 
  
Az étel átvétele az iskolai konyhákon történik 11.30-13 óra között.  
Kérem egyszerre csak 1 személy tartózkodjon az átvevő helyiségben ahová kézfertőtlenítést követően lépjenek be 
legyenek szívesek (kézfertőtlenítőt a bejáratnál biztosítunk )! 
 
Biztosítjuk az étkezést azok részére aki: 

- márciusi befizetéskor (április 30. napjáig) előzetesen már igényelte (vagy befizette) és nem mondta le az 
igényt ( a 3x-i étkezés esetében az ebéddel együtt adjuk át a tízórait és az uzsonnát is). 

- ingyenes, kedvezményes étkezésre jogosult gyermek részére, életkortól függetlenül (kerületi lakos vagy az 
adott iskolában jogviszonnyal rendelkezik- beíratott gyermek-).   

- a következő hétre vonatkozó igényét pénteken 8.00 óráig nem mondja le vagy újra igényli és péntekenként 
8.00 óráig jelzi intézményünk felé. 

 
Az iskolai ügyelet igénybevételének helyén bármely ügyeletet igénylő gyermek részére az előzetesen igényelt ételt 
(kérem jelezzék felénk, amennyiben ügyeletet vesz igénybe gyermekük) biztosítjuk. 
 
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy heti megrendelések kezelését tudjuk teljesíteni, így a napi szinten történő 
lemondások és igény kérelmek benyújtása a vészhelyzet időszakában felfüggesztésre került (kivételt rendkívüli 
helyzet képezhet). 
 
Kérem Önöket, hogy a térítési díjakat átutalással legyenek szívesek a jövőben rendezni, mivel a készpénzzel 
történő befizetés felfüggesztésre került a vészhelyzet megszűnéséig !  
 
Kérelemmel és egyéb kérdéseikkel kapcsolatban kérem, hogy ne személyesen keressék fel az intézményt, hanem 
előzetesen telefonon (munkanapokon 8-10 óra között) vagy emailen (061/630-1359, 0630/5232627 v. 
gyermeketkeztetes@szgyi23.hu) érdeklődjenek. 

Minden esetlegesen bekövetkező változásról a legrövidebb időn tájékoztatni fogjuk Önöket! 
 
Budapest, 2020. március 23. 

Megértésüket és együttműködésüket köszönve: 
        Takácsné Juhász Ildikó 

 intézményvezető sk.  
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