KÖZLEMÉNY
óvodás és bölcsődés gyermekek
gyermekétkeztetésének biztosításáról
A XV. kerületi Önkormányzat a veszélyhelyzet fennállása alatt biztosítja a kerületi
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, ügyeletet nem igénylő óvodás és
bölcsődés gyermekek számára a napi egyszeri normál meleg ebédet elviteles
formában. A meleg ebédet csak saját tároló edényben lehet elvinni. A diétás
étkezést nem tudjuk biztosítani.
1.)A meleg ebéd átvételének helyszínei:
A meleg ebéd 11.30 – 14.00 óra között az alábbi helyszíneken vehető át:
Óvodák:
• Rákospalotai Összevont Óvoda Mozdonyvezető Tagóvodája (1155 Budapest,
Mozdonyvezető utca 3-5.),
• Hétszínvirág Összevont Óvoda Molnár Viktor Tagóvodája (1155 Budapest,
Molnár Viktor utca 94-96.),
• Újpalotai Összevont Óvoda Hartyán Tagóvodája (1157 Budapest, Hartyán köz 3.)
Bölcsőde:
• Egyesített Bölcsődék XV/12-es bölcsődei tagintézmény (1157 Budapest,
Nádastó park 1.)
2.)Étkezés megrendelésének módja 2020. március 20-tól
A veszélyhelyzetre tekintettel, annak érdekében, hogy a szülőket nem terhelje fizetési
kötelezettség, az igénybe nem vett étkezések után, 2020. március 19-től kezdődő
időszakra vonatkozó valamennyi korábban megrendelt étkezési igény központilag
törlésre került.
A veszélyhelyzet időszaka alatt szükséges étkezést ezért meg kell rendelni.
Az étkezés kizárólag telefonon vagy e-mailben rendelhető meg.
Az étkezés megrendelésénél fontos, amennyiben a rendelés egy adott munkanapon
8.00 óráig beérkezik, az étkezést a következő munkanappal tudjuk biztosítani.
• Rákospalotai Összevont Óvoda Mozdonyvezető Tagóvodája
Telefon (munkanapon 7.00 – 16-00 óra között): 06-70-698-5635
06-70698 -5636
E-mail: mozdonyvezetoovi@rakospalotaiovi.hu
• Hétszínvirág Összevont Óvoda Molnár Viktor Tagóvodája
Telefon (munkanapon 7.00 – 16-00 óra között): 06-70/698-5624
E-mail: etkezes@hetszínviragovi.hu
• Újpalotai Összevont Óvoda Hartyán Tagóvodája
Telefon (munkanapon 7.00 – 16-00 óra között): 06-70/658-1649
E-mail: hartyanovi@ujpalotaiovi.hu
• Egyesített Bölcsődék XV/12-es bölcsődei tagintézmény
Telefon (munkanapon 7.00 – 16-00 óra között): 06-70/658-1601
E-mail: igazgato@xvbolcsode.hu

Idősbarát önkormányzat • Befogadó település

A megrendeléshez az alábbi információk szükségesek (telefonon bediktálni, e-mailben
feltüntetni):
• Gyermek neve
• Gyermek születési dátuma
• Gyermek lakóhelye
• Óvoda/bölcsőde neve
• Gyermek csoportja
• Melyik napokra kéri az étkezést
• Megrendelő e-mail címe
• Kedvezményre való jogosultságról nyilatkozat
3.)Lemondás
Kérjük, amennyiben a megrendelt étkezést mégsem kívánják igénybe venni, azt
feltétlenül mondják le.
A megrendelt étkezést a következő munkanapra vonatkozóan az azt megelőző
munkanap 8.00 óráig lehet lemondani a közlemény 1. pontjában megadott
telefonszámokon vagy e-mail címen.
4.)Térítési díj fizetés
Az étkezés térítési díját jelenleg csak átutalással lehet fizetni. Az átutalás módjáról az
érintett óvoda vagy bölcsőde elektronikus levélben tájékoztatja a megrendelőt.
Amennyiben a megrendelő nem tudja átutalással kifizetni az étkezés térítési díját, az
érintett óvoda vagy bölcsőde egy későbbi időpontban tájékoztatja a megrendelőt a
befizetés módjáról és időpontjáról.
Lemondás esetén a visszautalás módjáról és időpontjáról az érintett óvoda vagy
bölcsőde tájékoztatja a megrendelőt.
Cserdiné Németh Angéla
a XV. kerületi Operatív Törzs vezetője
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