Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
NYILATKOZAT
ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS FIGYELEMBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYRŐL 2018-2019. tanévben
a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez

Tanuló neve:

Tanuló osztálya:

Tanuló neve:

Tanuló osztálya:

Tanuló neve:

Tanuló osztálya:

Tanuló neve:

Tanuló osztálya:

Szülő/gondviselő neve:
_________________________________________________________________________
Lakcíme:
_________________________________________________________________________
Alulírott szülő/gondviselő nyilatkozom, hogy gyermeke(i)m az iskola étkeztetést, melyet a Tardi Önkormányzat
Konyhája által biztosítanak igénybe veszi(k): (Megfelelő rész aláhúzandó!)
csak ebédet

ebédet és tízórait

Ételallergia (orvosi igazolás csatolandó):

ebédet, tízórait és uzsonnát

nem veszi(k) igénybe.

_________________________________________________

Az iskola által szervezett étkeztetést igénybe vevők jogosultak állami normatív kedvezményre, ha az
alábbi feltételek valamelyike fennáll (Kérjük, hogy érintettség esetén jelöljék be a megfelelőt X-el!):
Az iskolában tanuló gyermek
 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (100%-os 1-8. évfolyamon, 50%-s középiskolában)
_________ év ______hó ____- napjától _________ év ______hó ____- napjáig.
 2. a gyermek nevelésbe vett (100%-os kedvezmény 1-8. évfolyamon és középiskolában)
_________ év ______hó ____- napjától _________ év ______hó ____- napjáig.
 3. a gyermek utógondozásba vett (100%-os kedvezmény középiskolában)
_________ év ______hó ____- napjától _________ év ______hó ____- napjáig rendszeres gyermekvédelmi
 4. tartósan beteg vagy fogyatékos (50%-os kedvezmény általános iskola és középiskola)

 5. három vagy többgyermekes családban él (50%-os kedvezmény általános és középiskola)
A fenti lakcímen közös háztartásban élő gyermekek száma: ______fő. Ezen belül: 18 éven aluli: ______fő 18 és
25 év közötti nappali rendszerű iskolai közoktatásban, ill. felsőoktatás nappali tagozatán tanuló: ____fő
életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos: ______fő
Kedvezménytől függően csatolandó a hatósági bizonyítvány másolata a magasabb összegű családi pótlékról vagy
a szakorvos által kiállított hivatalos igazolás fénymásolata, továbbá a 16. életévét betöltött testvér esetén
iskolalátogatási igazolás vagy hallgatói jogviszony igazolás.
Az iskola étkezési szabályzatának kivonatát (túloldalon) megismertem. Büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a fenti
adatokban bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles vagyok
jelezni az intézmény vezetőjének. Tudomásul veszem, hogy nyilatkozat aláírása megrendelésnek minősül,
mely fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a tanévre megadott étkezési fizetési napokon
nem történik meg a befizetés, úgy a tartozás rendezéséig az iskola nem biztosítja tovább az étkezést. A
kedvezményi jogosultság lejártát jelzem, vagy külön figyelemfelhívás nélkül annak meghosszabbítását
intézem. A JOGOSULATLAN KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN A KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉSI ÉS A TÉNYLEGES ÉTKEZÉSI DÍJ
KÜLÖNBÖZETÉT VISSZAMENŐLEG IS MEGTÉRÍTEM. Az étkezéssel kapcsolatos változási igényeim csak egy új Nyilatkozat
megtételével léphetnek életbe leghamarabb a következő hónap elsejétől.

Tard, _______________________________

_________________________________________
aláírás

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL
Az étkezés térítési díja
Az étkezés intézményi térítési díjának alapja a Tard Önkormányzata által meghatározott étkezési térítési díj összege. Az
intézményvezető a térítési díjakat az egyes tanulók számára a többször módosított „A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 148.§ (5) bekezdése alapján) és egyedi kedvezmények
figyelembevételével állapítja meg.
Tard Önkormányzata által megszabott 2015. szeptemberétől a további változtatásig érvényes étkezési teljes árú, bruttó
térítési díjak: ebéd: 498 Ft, tízórai: 55 Ft, uzsonna: 55 Ft.
Az étkezési és a figyelembe vehető kedvezmények igénylése
Minden tanuló a kitöltött és visszajuttatott Nyilatkozat alapján jogosult az étkezés igény bevételére. A tanuló szülője a
nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a következő tanév végéig az étkezést igénybe veszi -e, valamint ehhez milyen
kedvezményre jogosult.
Az étkezés és az igényelhető kedvezmény igénybevételéhez szükséges Nyilatkozat elérhető év közben az iskolatitkárnál,
vagy az intézmény honlapjáról letölthető. Az iskolába először beiratkozni szándékozó tanulók szülei a nyilatkozatot az
iskolában vagy postai úton kapják meg. Az osztályfőnökök a megelőző tanév május 20-ig a tanulóiknak kiosztják a
következő tanévre vonatkozó nyilatkozatokat. A nyilatkozatokat a szülők június 10-ig juttathatják vissza. A normatív
kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumokat a nyilatkozat leadásával egy időben, de legkésőbb szeptember
1-ig kell az iskolatitkárnak eljuttatni. A tanítási év ideje alatt minden változást írásban, az étkezési nyilatkozat újbóli
kitöltésével kell bejelenteni. A változás a következő hónap elsejétől érvényes. Az iskolába tanév kezdésig beiratkozni
szándékozó új tanulók szülei az igénylőlapokat szintén szeptember 1-ig juttathatják vissza. A tanévben érkező új tanulók a
nyilatkozaton kért dátumtól, de leghamarabb a beiratkozás napját követő első étkezési naptól jogosultak étkezésre.

Az 1-8. évfolyamon tanuló (általános iskolás) számára az intézményi térítési díj 100%-át kitevő normatív kedvezményre
jogosult tanulók (ingyenesen étkezők):
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő általános iskolai tanulók
- nevelésbe vett tanulók;
Az intézményi étkezési térítési díj 50%-át kitevő normatív kedvezményre (fél árat fizetők) jogosult, ha
- három- vagy többgyermekes családban élő, feltéve, hogy más alapon a gyermek nem részesül ingyenes
intézményi gyermekétkeztetésben.
- tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló, feltéve, hogy más alapon a gyermek nem részesül ingyenes intézményi
gyermekétkeztetésben.
Az 1-8. évfolyamon felül részt vevő tanuló (szakközépiskolás) számára az intézményi térítési díj 100%-át kitevő normatív
kedvezményre jogosult (ingyenesen étkező):
ha
- nevelésbe vették, vagy
- utógondozói ellátásban részesül.
Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani (fél áras):
-

ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesül;
ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
(nagy családos)
tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló számára, feltéve, hogy más alapon a gyermek nem részesül ingyenes
intézményi gyermekétkeztetésben.
Ha a tanuló tanulószerződése alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon étkeztetés
tekintetében az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést nem veheti igénybe.
Intézményünkben a 10. és 11. évfolyamon tanulók gyakorlati napjukon nem vehetnek igénybe kedvezményes étkezést,
kizárólag teljes áron kérhetik.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Az általános és szakközépiskolás tanulók esetében az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:
a) a tizennyolc éven aluli,
b) aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek (nagy családos)
c)
a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve
felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
d)
az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.
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.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a lakóhely szerinti önkormányzattól igényelhető. Csak érvényes kedvezményi
igazolások fogadhatók el. Amíg ez nem áll rendelkezésre pl. megújítás intézése miatt, addig nem vehető figyelembe
kedvezmény.
Térítési díj befizetése
Az étkezési térítési díjak kiegyenlítése előre készpénzben, nyugta ellenében történik. A havi tanulói térítési díjat a tanév
elején meghirdetett (pl.faliújságon, honlapon és ellenőrző-, ill. tájékoztató füzetben) napokon, időpontban és helyen lehet
befizetni Bartók Katalinnál (pénztáros).
Lemondás, díjhátralék
Az étkezés lemondására csak hiányzás esetén van lehetőség! Hiányzó tanulók étkezését – a hiányzás időtartamának
megjelölésével – adott nap 8:00 óráig lehet lemondani csak és kizárólag az iskolatitkárnál személyesen vagy telefonon
keresztül (06 70 492-8471). A térítési díj túlfizetésének jóváírása a következő hónapi befizetéskor történik. A hiányzás
bejelentett időtartamának változásáról a visszaérkezés napján 8:00 óráig kell tájékoztatni az iskolatitkárt. A befizetési
határidőt követően a nem fizetők a fizetési határidőt követő naptól nem kapnak étkezést. A térítési díj fizetésével
kapcsolatban fizetési türelmi időt részletfizetési kedvezmény formájában kizárólag írásban, és kizárólag az adott fizetési
határidőt megelőző napig lehet az intézményvezetőnél kérelmezni.
Étkezési idő (órarendtől függően, de általában):
Általános iskola alsó tagozat: 13:05 – 13:30 ügyeletes tanár kíséretében csoportosan
Általános iskola felső tagozat/ középiskolások: 13:50 – 14:20 ügyeletes tanár kíséretében csoportosan (középiskolások
egyénileg)
Iskolai étkezést nem igénylők: a kijelölt teremben, tanári felügyelettel töltik az étkezési időt. Saját, otthonról hozott étel
fogyasztására van lehetőség. Hűtést, melegítést az iskola nem biztosít. (Ezzel kapcsolatban külön egyeztetés lehetséges a
konyhával). Textil szalvéta és/étkező doboz használata kötelező, a maradék megfelelő tárolásáról a tanuló gondoskodik. A
tanuló a padot, osztálytermet tisztán, rendezetten adja át.
A konyha glutén, tejérzékeny menüt csak orvosi igazolás ellenében biztosít az érintett tanulónak.

