Tájékoztató

A gyermekek iskolai étkeztetésével,
annak számlázásával, befizetésével kapcsolatban
Tisztelt Szülők!


2015. év. SZEPTEMBER HÓNAPTÓL az étkezési térítési díjak számlázása továbbra is
ELŐLEG-számlázás formájában fog történni. (Az előleg számla a teljes hónap összes
tanítási napjára kerül kiállításra, ettől eltérni nem áll módunkban.)



A számlák befizetése a továbbra is készpénzben történik.



A befizetés napjai: a tárgyhónapot megelőző utolsó három munkanap. Az aktuális napokat
havonta az iskola honlapjain közzétesszük. (www.nagyboldog.hu )



FIGYELEM !!! A számlában csak érvényes, legkésőbb a befizetés időpontjában leadott
igazolások alapján tudjuk a kedvezményeket érvényesíteni. (A kedvezményekről részletes
tájékoztatás található lentebb, az apró betűs részben.)



Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, köteles az
intézmény gazdasági irodájában – 10 óráig - bejelenteni: (NBA: 30/749-63-35; LISKA:
30/819-65-74)
a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor
veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.
A kötelezett az a) pont szerinti bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.



Az igazgató írásbeli engedélye alapján, indokolt esetben (csak és kizárólag) az ebéd
ételhordóban elvihető, háromszori étkezést ebben az esetben nem biztosítunk. (Engedélyért
írásbeli kérelemmel - kizárólag szeptember 15-ig, majd január 22-ig - lehet fordulni az
igazgatóhoz. Csak nyomós indok esetén!)



Ételallergia esetén, kérjük a kedves szülőket, hogy tájékoztassák az iskolát. Orvosi igazolás
szükséges!



Az ebédlőben csak az étkező diákok tartózkodhatnak!



Az aktuális heti étlap az iskola honlapján olvasható.



Iskolánkban egyszeri (csak ebéd) vagy háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezésre van
lehetőség. Térítési díjak:
általános iskola

gimn. és szakközépisk.
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Az igénylő, a normatív kedvezmény igénybevételének jogcímével kapcsolatos körülményekben bekövetkező változásokat 15 napon
belül köteles bejelenteni az étkeztetést biztosító intézmény (Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola) vezetőjénél.
A normatív kedvezmény csak a kedvezmény jogosultságát alátámasztó igazolás intézmény részére átadását
követő naptól vehető igénybe!
A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos
intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem
vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A normatív étkezési térítési díjkedvezmény mértéke a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt.) 151. § (5) és (5a) bekezdése alapján:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő, gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a
b) az a) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és
tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a
c) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után ha nevelésbe vették az intézményi térítési
díj 100%-a
d) az c) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül), gyermek után ha nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban
részesül, az intézményi térítési díj 100%-a
e) ha olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek,gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a
f) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a
Az igénylőlap mellékleteként elfogadható igazolások a Gyvt. végrehajtásáról rendelkező 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a
alapján:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntésről szóló határozat
 három- vagy többgyermekes családok esetén a fizetésre kötelezett nyilatkozata a gyermekek számáról (IGÉNYLŐLAPON
található)
Gyvt. 151. § (10): A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali
tagozaton tanuló, valamint
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
d) a családba fogadó gyám esetén a gyámsága alatt álló gyermekeket.
 tartósan beteg gyermek, tanuló esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, szakorvosi igazolás
 fogyatékos gyermek, tanuló esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat

Jászberény, 2015. szeptember 7.
Éri Gabriella
gazdasági

vezető

