Tájékoztató a közétkeztetés rendjéről
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Általános tudnivalók
-

minden tanév megkezdése előtt a szülő írásban rendeli meg az étkezést, ennek hiányában az
étkezés a gyermek részére nem biztosított
a számlát mindig az adott hónap elején állítjuk ki (pl. a szeptemberi étkezési számlát már előre,
szeptember elején kiállítjuk)
a számlán a teljes hónap étkezési napjai szerepelnek, ebből írjuk jóvá az előző hónap összes
lemondott étkezését
a térítési díjat legkésőbb a tárgyhónap 15. napjáig be kell fizetni
60 napon túli lejárt tartozás mellett a gyermek közétkeztetését nem tudjuk biztosítani, a
hátralék kiegyenlítéséig az étkezést szüneteltetjük
tízórai/ uzsonna megrendelésére csak az ebéddel együtt van lehetőség, önállóan nem rendelhető

Lemondás, rendelés módosítása
-

étkezés lemondását aznapra nem áll módunkban elfogadni
a következő napi étkezés-lemondásokat 9 óráig kell bejelenteni az iskolának, telefonon:
06-27-566-770, vagy e-mailben: vdukaiskola@gmail.com
csak az időben lemondott adagok térítési díjait tudjuk a következő hónap számláján
túlfizetésként szerepeltetni
egy adott hónapon belül az étkezési napokra csak egyforma étkezésfajta rendelhető (pl.
Tízórai+ebéd+uzsonna), ennek módosítása hó közben nem lehetséges
Az étkezés lemondása/módosítása minden hónap 25. napjáig lehetséges a következő hónapra
vonatkozóan az arra szolgáló formanyomtatványon személyesen az Önkormányzati Hivatalban
hétfőn 8-18 óra, szerdán 8-16 óra között. (A nyomtatvány honlapunkon is elérhető:
http://vacduka.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/ .)

Kedvezmények
-

-

normatív kedvezmény igénybevételéhez (tartós betegség esetén, nagycsaládosoknál, ill.
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknél) minden esetben szükséges az
erről szóló nyilatkozat kitöltése, és a hozzátartozó jogosultságot igazoló dokumentumok
csatolása, mert ennek hiányában nem áll módunkban érvényesíteni a kedvezményt
jogosultság év közbeni megszerzése esetén, a nyilatkozat benyújtása után tudjuk a kedvezményt
érvényesíteni (maximum az aktuális hónap első napjától)
a kedvezményt érintő bárminemű változást írásban kérjük bejelenteni, 15 napon belül
kedvezményes étkezésre jogosult gyermek bármilyen okból történő hiányzását köteles a szülő
jelezni, a hiányzás utolsó napjáig az étkezést lemondani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat
kiszámlázzuk.

A 2021/22. évi általános iskolai tanévben
alkalmazható kedvezményekről:

AZ ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁBAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ NORMATÍV KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE
Jogcím

Iskolai ellátásban
(1-8.oszt)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

100%

Tartósan beteg, vagy fogyatékos

50%

Családjában 3 vagy több gyereket nevelnek

50%

Nevelésbe vették

100%

Vácduka, 2021. június 01.
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