TÁJÉKOZTATÓ
Az étkezés igényléséhez IGÉNYLŐLAP és kedvezményre jogosító dokumentumok leadása szükséges.
Az IGÉNYLŐLAP benyújtási határideje:
2020. augusztus 24.
Étkezési térítési díjkedvezményt az alábbi táblázatban felsorolt esetekben és mértékben tudunk
biztosítani.
Az igénylőlapot és a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentumokat benyújthatja a
Komlóstetői Református Általános Iskolában személyesen, illetve e-mailben a komlos49@gmail.com
címen.
Állami normatív támogatás
(csak egy jogcímen vehető igénybe)
A támogatás jogcíme Díjkedvezmény
Díjkedvezmény igénybevételére jogosító dokumentumok
mértéke
Rendszeres
100 %
Határozat (jegyző állítja ki, kiállítástól a jelölt lejárati
gyermekvédelmi
(ingyenes)
időpontig érvényes)
kedvezmény
50%
Tartósan
beteg
Nyilatkozat a 328/2011. Korm. rend. szerint
vagy fogyatékos
(2. számú melléklet) ÉS
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Családtámogatási
gyermek (SNI)
Osztályának (Miskolc, Palóczy utca 5., földszint) igazolása
a magasabb összegű családi pótlékról.
Kormányhivatali igazolás hiányában:
- tartós betegség esetén szakorvosi igazolás,

- fogyatékosság (SNI) esetén a szakértői és rehab. bizottság
Három vagy több
gyermeket nevelnek
a családban
Nevelésbe vett
gyermek

Szociális alapon járó
kedvezmény

szakvéleménye
Nyilatkozat a 328/2011. Korm. rend. szerint
(2. számú melléklet) MÁK által kiállított érvényes hatósági
bizonyítvány
Nyilatkozat 328/2011. Korm. rend szerint
0
100 /0
(2. számú melléklet) ÉS
(ingyenes)
Igazolás (Gyámhivatal állítja ki a 328/2011. Korm. rend.
szerint, a kiállítás dátumától érvényes)
MMJV
gyermekétkeztetés
térítési
díj
kedvezménye
(az
állami
normatív
támogatáson felül)
30, 60 %, 100 %
Önkormányzati határozat

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani a
szükséges dokumentumokat, ellenkező esetben a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni és
kedvezmény nélküli, 100%-os mértékű térítési díjat számlázunk.
A kedvezmények visszamenőlegesen nem érvényesíthetőek!
Ez alól csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény képez kivételt.

DÍJFIZETÉS
Az étkezési térítési díj számlázása a 2020/2021-es tanévben havonta, az étkezési szolgáltatás
teljesítését követően - utólag - történik. Az érvényben lévő általános iskolai étkezési térítési díjak
az alábbiak

tízórai

Normál étkezés

Diétás étkezés

kedvezmény nélküli díj
(bruttó)

kedvezmény nélküli
díj
(bruttó)

89,- Ft/adag

142,- Ft/adag

ebéd

381,- Ft/adag

610,- Ft/adag

uzsonna

89,- Ft/adag

142,- Ft/adag

Diétás étkezés kizárólag
szakorvosi igazolás
alapján vehető igénybe!
Kérjük az orvosi igazolás
másolatát.

Az étkezési térítési díj befizetése: csak készpénzes fizetéssel havonta 2 alkalommal, előre
közölt időpontokban az iskolában.
Az étkezés lemondása a tárgynapot megelőző napon 8:30-ig lehetséges az iskola telefonszámán
06 30 752 658 11 vagy e-mailben a komlos49@gmail.com címen.
Az év közben történő új igényeket és végleges lemondásokat, módosításokat csak írásban áll
módunkban elfogadni.
A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az
étkezés lemondását, illetve visszajelentését.
Az igénybe vett étkezések módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a
tárgyhót megelőző hónap 25-ig jelezni kell írásban.
Amennyiben a tanév során bármilyen változás történik - pl.: lemondás, visszaírás, kedvezményre
való jogosultság keletkezése, illetve megszűnése, szíveskedjen azt írásban jelezni.
Ellenkező esetben a keletkezett térítési díjat ki kell fizetni.
A tájékoztatót elolvastam. Az abban foglaltakat megértettem és elfogadom.
………………………………………
Szülő / Gondviselő

