Tájékoztató az étkeztetéssel kapcsolatban
a 2016/2017-es tanévkezdéshez

A 2016/2017-es tanév működési rendjéhez igazodóan az első étkeztetési nap – a szorgalmi idő
kezdetével egyezően – 2016. szeptember 01. napja.
A szeptember hónapra vonatkozó étkezéshez a térítési díj befizetését 2016. augusztus 22. napjától
(hétfő) 2016. augusztus 25. napjáig (csütörtök) tehetik meg a szülők vagy a tanulók a B. épület 0.08
Gazdasági Irodájában Soponyai Krisztina ügyintézőnél 8.00-15.00-ig.
A középiskolai ebédért fizetendő teljes összegű térítési díj jelenleg a tanulók részére napi bruttó
350,50 Ft.
50 %-os kedvezményre jogosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 21/B.§ (1) bekezdés b)-d) pontja és a (2) bekezdése szerint:
-

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek;
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek;
családjában három vagy több gyermeket nevelők.

100%-os kedvezményben részesül (ingyen étkezhet):
-

nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
utógondozói ellátásban részesül.

Az arra jogosultak igénylés és igazolás ellenében az étkezést 50 %-os díjkedvezménnyel, vagy
ingyenesen vehetik igénybe. A kedvezményre jogosultak a részükre járó kedvezményre csak a
szükséges igazolások becsatolásától, és/vagy a kedvezmény igénybevételéhez szükséges Igénylőlap
benyújtásától jogosultak. Azok a szülők, akik a tanuló után 50 %-os díjkedvezményre jogosultak,
járjanak utána a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnál, hogy kérelemre rászorultsági alapon,
méltányosságból további rendkívüli kedvezmény igénybe vételére jogosultak lehetnek-e? (Azaz
ingyen kaphatnák az ebédet.)
Igénylőlapot és igazolásokat folyamatosan lehet leadni illetve begyűjteni.
A kérelemhez csatolni kell:
-

-

az igénylő nyilatkozatát arról, hány gyermeket nevel a háztartásában;
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlék
megállapításáról szóló határozat másolatát, vagy tartós betegségről szóló szakorvosi
igazolást, fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét, vagy
ezek másolatát;
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló hatósági határozatot vagy
annak másolatát.

Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet minden hónap 25. napjáig holnapján is közzéteszi és
az iskolának is megküldi a központi étlapját.
Lehetőség van diétás étrend rendelésére is, (cukorbeteg, laktóz érzékeny, stb.) ehhez mellékelni kell
az eredeti orvosi igazolást.
Ebédidő: hétfőtől péntekig 11.30-tól 15.00-ig lehet a B épület alagsorában található ebédlőben.
Minden hónapban meghatározott napokon van ebédbefizetés, melyekről hirdetményt helyezünk el a
konyhán, illetve az iskola több pontján, valamint az iskola honlapján is megtekinthető.
Ebédet lemondani minden nap 8.30-ig lehet, ebben az esetben a másnapi ebédet jóváírjuk, ha 8.30
után történik a lemondás, akkor a rákövetkező 2. naptól írjuk jóvá az ebéd árát.
Igény esetén lehetőség van pótbefizetésre, szabályai ugyanazok, mint a lemondásénak. (8.30.-ig
megtörténő befizetésnél másnaptól tud ebédelni, 8.30.-utáni befizetésnél azt követő 2. naptól.)
Az első, augusztusi ebédbefizetéskor kérjük, hogy hozzák magukkal a gyerekek a személyi
igazolványukat és lakcímkártyájukat valamint az igénylőlapot és igazolásokat.

Mellékletek:
50%-os normatív igénybejelentő
100%-os normatív igénybejelentő
ADATLAP Diétás étkezést igénylő személyről
Igénylőlap középiskolai étkeztetésre (mindenkinek ki kell töltenie, aki ebédelni akar)
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