Tájékoztató

Tárgy: Tájékoztató – étkezési és oktatási díjakról, és díjkedvezményekről

Tisztelt szülők!
Intézményünkben az étkezési és oktatási/nevelési díjak megállapítása a
következő adatok alapján történik:
Oktatási/nevelési díj:

20 000 Ft/ hó

Oktatási/nevelési díjkedvezmények:
Bonafarm cégcsoportnál alkalmazott szülő esetében:

10 000 Ft/hó

Testvérkedvezmény (50%):

10 000/5 000 Ft/hó

Étkezési díj:

360 ft/ nap

Étkezési díjkedvezmény:
Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés
biztosítunk, az alábbi jogcímeken
(nyilatkozat_ingyenes_gyermeketkeztetes kitöltése szükséges):
Támogatások igénylése, érvényesítés kezdete
Támogatások az alábbi jogcímen vehetők igénybe:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
Olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
Olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér nettó összegének a 130%-át (2018. évben: 119 301 Ft)
6. Nevelésbe vették
1.
2.
3.
4.
5.

A szülő (törvényes képviselő) köteles a közétkeztetést biztosító szervet írásban tájékoztatni az
ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról
15 napon belül.
1.)Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Hátrányos helyzetű, Halmozottan hátrányos
helyzetű
Amennyiben a gyermek részére rendszeres kedvezményre való jogosultságot állapít meg a
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgálati Iroda, azt a szülő
(törvényes képviselő) 15 napon belül köteles az étkezést biztosító intézmény felé bejelenteni,
amely a határozatban közölt dátumtól érvényesíti az oktatási kedvezményt.
Igazoló okirata:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító jogerős
határozat.
Amennyiben a gyermek részére hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet
került megállapításra Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgálati
Iroda, azt a szülő (törvényes képviselő) 15 napon belül köteles az étkezést biztosító
intézmény felé bejelenteni, amely a határozatban közölt dátumtól érvényesíti az oktatási
kedvezményt.
Igazoló okirata:
A hátrányos helyzet illetve a halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultságot
megállapító jogerős határozat.
2.) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
Tartósan beteg gyermek:
Külön jogszabályban meghatározott, magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségben
szenved.
Igazoló okirata:
 A Magyar Államkincstár által kiállított, magasabb összegű családi pótlék
megállapításáról szóló határozat másolata, vagy
 Szakorvos által kiállított, 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet szerinti Igazolás
tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata
/Diétás étkezés
 A diétás étkezés megrendeléséhez a szakorvos által kiállított, a diéta típusát
pontosan meghatározó igazolást kell leadni az intézményben. Csak olyan

igazolás fogadható el, amelyen pontosan fel vannak tüntetve az érzékenységet
kiváltó allergén anyagok.
 Felülvizsgálat vagy változás esetén a szülő felelőssége az új szakorvosi
igazolás leadása./
Fogyatékos gyermek: (SNI)
Gyermekétkeztetési kedvezmény szempontjából az a gyermek, aki a Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 25. pontja értelmében sajátos nevelési igényű gyermeknek
minősül.
Igazoló okirata:
Érvényességi időszakot tartalmazó Megyei/Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői
Bizottsága által kiadott szakértői vélemény, amely megállapítja, hogy a gyermek sajátos
nevelési igényű.
3.) Olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
Igazoló okirata:
 A családban élő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre vonatkozó a
Magyar Államkincstár által kiállított, magasabb összegű családi pótlék
megállapításáról szóló határozat másolata vagy
 A családban élő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre vonatkozó
szakorvos által kiállított, 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet szerinti igazolás
tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata
 A családban élő SNI- s gyermekre vonatkozó, érvényességi időszakot
tartalmazó Megyei/Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága
által kiadott szakértői vélemény

4.) Olyan családban él, amely három vagy több gyermeket nevel
A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:
1. tizennyolc éven aluli
2. a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő,
illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
3. életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket.
Kivéve: a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a
nevelőszülőknél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal
felnőtt.

A gyermekek számában bekövetkezett változást a szülőnek (törvényes képviselőnek) 15
napon belül be kell jelentenie az óvodatitkárnál. Az eltartott gyermekek számának
megváltozása esetén az új térítési díjat bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

5.)Olyan családban él, amelyben egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett (nettó) összegének a
130%-át. (2018. évben: 119 301 Ft)
A kedvezmény e jogcímen történő megállapításához a szülő (törvényes képviselő) a
328/2011. (XII.29) Kormány rendelet 6. sz. mellékletén tesz nyilatkozatot.

6.)Nevelésbe vették:
Igazoló okirata:
A nevelésbe vételt igazoló jogerős gyámhatósági határozat

A normatív kedvezmény érvényesítésének kezdő időpontja:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, esetén a gyermekétkeztetés
normatív kedvezmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság kezdő időpontjától, illetve legkorábban az ellátás
igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet.
 egyéb esetekben a gyermekétkeztetés normatív kedvezmény az azok
igénybevételére jogosító feltétel fennállásának az óvodatitkár részére történő
bejelentését, illetve igazolásátkövető naptól illeti meg a kötelezetett.

Szeged, 2018.01.01
Szabóné André Piroska
sk.
Alapítványi titkár
Alapítvány képviselője

