2021/2022. TANÉV

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉTKEZÉS MEGRENDELÉSÉRE
A kitöltött szándéknyilatkozaton rendelheti meg gyermeke részére 2021. szeptember 1-től az étkezést.

VISSZAKÜLDENDŐ: 2021. június 11-ig.
Módosítási lehetőség (lemondás)kizárólag írásban: 2021. aug. 19-ig.
Megrendelem …………………………………...……………… nevű gyermekem (osztálya 2021/2022. tanévben:………)
részére 2021. szeptember 1-től az étkezést.
Igénylem az étkezést:

IGEN

NEM

A befizetés teljesítése:

CSEKK

ÁTUTALÁS

Igénylem gyermekem részére: MENZA (csak ebéd)

HÁROMSZORI ÉTKEZÉS

(tízórai, ebéd, uzsonna)

KÉRJÜK A MEGFELELŐ RÉSZT ALÁHÚZNI!
A 2021/2022 tanévre gyermeke részére az étkezést jelen szándéknyilatkozat alapján rendeljük meg. Abban az esetben, ha
jelen nyilatkozatot nem küldi vissza, vagy nemleges nyilatkozatot tesz 2021. szeptember hónapra az étkezést nem áll
módunkban biztosítani. Ezen nyilatkozat aláírásával és leadásával tudomásul veszem, hogy a térítési díjat - a fent
kiválasztott teljesítés formájában – befizetem.
Étkezést csak befizetett térítési díj ellenében biztosítunk!
Vecsés, 2021. ………………….……….
………………………………..
szülő aláírása
Szülő telefonszáma: ………………………………, e-mail címe: ………………………………………………….

A CSATOLT NYOMTATVÁNYT AKKOR SZÍVESKEDJEN KITÖLTENI,
HA BÁRMELYIK KEDVEZMÉNYT ÉRVÉNYESÍTENI ÉS IGAZOLNI TUDJA
A szülő felelőssége, hogy az 50%-os és 100%-os kedvezményre vonatkozó határozatokat, igazolásokat
időben eljuttassa az iskola titkárságára.
A megfelelő igazolás lejárta után 100%-os térítési díjat számítunk fel!
Kedvezmények:
1997. évi XXXI. Tv. Gyvt.-148. §
(5) Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó
intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi
térítési díj 100%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj
50%-át,

Benyújtandó igazolás
Önkormányzati határozat

Családi pótlék folyósításáról szóló igazolás:
- Hatósági Bizonyítvány MÁK
- 16 évet betöltött testvér esetén Iskolalátogatási igazolás
Szakorvosi igazolás MÁK formanyomtatványon

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az
intézményi térítési díj 50%-át,
kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
(10)972 Az (5) bekezdés c) pontja szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló,
és
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttet.
(11) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.

