
 

ÉTKEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt Szülők! 
 
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 250/2015. (X. 29.) ÖK határozat alapján 2015.11.16-tól ismét 
lehetőséget biztosított az iskolák tanulóinak a két menüből való választásra.  
Az idő rövidsége miatt a menüválasztásra csupán három nap áll rendelkezésre (2015.11.07. 0:00-2015.11.09. 23:59).  
Kérjük Önöket, hogy a továbbiakban leírtak tudomásul vételével segítsék a Törökbálinti Városgondnokság munkáját: 
A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján csupán 10 élelmezési naponként van törvényi lehetőség menüválasztásra. Az első 10 
élelmezési nap 2015.11.16-2015.11.29-ig tart. Tehát ezekre a napokra van lehetőség 2015.11.07-09. napokon menüt választani 
(mind a 10 napra „A” vagy „B” menüt). 2015.11.30-ra menüt választani a decemberi étlappal együtt nyílik lehetőség (ez a nap a 
második 10 élelmezési nap része lesz). 
A diákok/szülők a „menza.torokbalint.hu” webhely beírásával és a gyermek OM azonosítójával (OM azonosító a diákigazolványon 
található) tudnak bejelentkezni a honlapra a menüválasztás elvégzéséhez. A honlap címét nem a keresőablakba kell beírni, hanem 
a bal felső sarokban lévő címsorba a „www” ill. „http” beírása nélkül. Segítségképpen megmutatjuk a képernyőképet, zölddel 
bekarikázva a beírandó címet: 

 
A Munkácsy Mihály Művelődési Ház előterében, valamint a Volf György Könyvtárban is vannak internetes elérhetőséggel rendelkező 
számítógépek szabad használatra. Amennyiben valaki nem jelöl, választ a felkínált menüből, annak automatikusan az „A” 
menü kerül kiszolgálásra. 
Az 1-4. évfolyamon a gyerekek a kísérő tanár segítségével fogják megkapni a választott menüjüket, a többi diák pedig a kiosztásra 
kerülő napi ebédjeggyel mehet étkezni (2015. novemberében a Bálint Márton Iskola tanulói is, a rövid határidőre való tekintettel). 
Ugyanakkor a tálalókonyha – és alsó tagozatosok esetén a tanító is – összesített ellenőrző listát kap a tanulók menürendeléséről a 
helyszíni viták elkerülésére, vagy éppen a célból, hogy ne legyen akadálya az étkezésnek, ha egy tanuló elfelejt i magával vinni a 
napi ebédjegyét. 
A menüválasztás adminisztrációs részével kapcsolatos további kérdéseikkel kapcsolatban a Bálint Márton Iskolában Balogh 
Jánosné gazdasági ügyintéző nyújt felvilágosítást a 06-23/335-639/508-as mellékén vagy a balogh.janosne@torokbalint.hu címen, 
a Zimándy Ignác Iskolában pedig Szalma Istvánné gazdasági ügyintéző a 06-23/338-150/583-as melléken vagy a 
szalma.istvanne@torokbalint.hu címen.  

ÁRVÁLTOZÁS 
 

A 32/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet szerint 2015. november 1-jétől az iskolákban fizetendő intézményi térítési díjak 
összege az alábbiak szerint alakul (bruttó árak, Ft/fő/nap-ban megadva): 
 

 Reggeli Ebéd Uzsonna Összesen 

általános iskola 69,85 265,43 69,85 405,13 

középiskola 74,04 293,37 74,04 441,45 

általános és középiskolában dolgozó 95,12 375,68 95,12 565,92 
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