
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! 

 

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2022. áprilisától Bóly Város Önkormányzata újításként vezeti 

be intézményünkben az Online Közétkeztetési Rendszert.  

Ennek előnye, hogy online megrendelő felületen meghatározott határidőn belül lemondhatja és 

bankkártyával kifizetheti gyermeke étkezését és tájékozódhat étlapunkról. 

 

Az erre szolgáló weboldalon kényelmesen, otthonról intézheti gyermekei étkezéssel 

kapcsolatos ügyeit, amelyhez – a mozanaplóhoz hasonlóan - hozzáférést biztosítunk az érintett 

szülőknek, munkatársaknak.  

A rendszer május hónaptól e-mailben figyelmeztetést küld Önnek, amennyiben az étkezési 

terítési díjról a számla elkészült. Március havi számlák automatikusan felkerültek a rendszerbe. 

 

A továbbiakban nem küldjük ki a számlákat e-mailben, azok itt lesznek elérhetőek belépés után. 

Bármilyen probléma esetén keressenek minket a konyha@boly.hu e-mail címen. 

Továbbra is lehet étkezést lemondani telefonon ill. a konyha e-mailcímén, és személyes 

befizetésre is lesz lehetőség, úgy ahogy eddig. 

Kedvezményes díjazású étkezést csak érvényes igazolás alapján tudunk biztosítani. A határozat 

lejártát követően rendszerünk automatikusan kedvezmény nélkül számolja fel az adagokat. Az 

új határozattal a kedvezmény ismét igénybe vehető. Az étkezési szolgáltatás térítési díjából a 

hatályos jogszabályok szerinti esetekben és mértékben biztosítunk kedvezményt. 

 

Levelünk további része a felhasználás útmutatóit tartalmazza. 

 

Bízunk abban, hogy ezzel a lehetőséggel, még jobban hozzájárulunk és könnyítjük a családi 

menedzsment és logisztika tennivalóit.  
 

ONLINE EBÉDRENDELÉS HASZNÁLATI TUDNIVALÓI 

 

Az újításként bevezetetett Online Ebédrendelés felületet a boly.mealplanner.hu címen keresztül 

lehet elérni.  

 

Regisztrálni nem kell, mindenki regisztrálva van, csak be kell lépni! 

 

Első belepés: 

Felhasználónév: megadott e-mail cím (aki nem emlékszik, hogy mit adott meg, az írjon a 

konyha@boly.hu e-mailcímre, és elküldjük!!!) 

Jelszó: 12345 (ezt belépéskor kérjük módosítani!) 

Az első belépéskor el kell fogadnia a weboldal Általános Felhasználási Feltételeit és az 

Adatkezelési tájékoztatót. 

 

Megrendelés menete: 

- Adott hónap napjaira a megrendeléseket a tanév elején tett „NYILATKOZAT” nyomtatvány 

alapján mi kitöltjük, tehát aki jelezte, a nyomtatványon, hogy mely napokon nem kér gyermeke 

számára étkezést, az automatikuson lemondásra kerül a „NYILATKOZAT” alapján. 
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Lemondás menete: 

-Válassza ki a lemondani kívánt napokat a megjelenő listában (Jelölje be a sor elején lévő 

jelölőnégyzetet) 

- Kattintson a Lemondás gombra 

- Ellenőrizze az e-mail fiókját, hogy megkapta-e a visszaigazoló e-mailünket. 

- Étkezést lemondani adott munkanap 8:00 óráig lehet.  

 

Reméljük, egy jól működő, felhasználóbarát szolgáltatást vehetnek igénybe!  

 

 

Üdvözlettel: Erzsébet Vigadó Kollégium Konyha 

 
 


