ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJVÁLTOZÁS
Tisztelt Szülők!
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.), illetve a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban
Korm.rendelet) határozza meg.
A fenti jogszabályokban foglalt feladatok az alábbiak:
1. az étkeztetés térítési díját (személyi térítési díj) a Képviselő-testület rendeletben
állapítja meg;
2. a díjat, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy törvényes képviselő (kötelezett)
fizeti meg az intézménynek;
3. a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a személyi térítési díjat) az
intézményvezető/működtető konkrét összegben állapítja meg;
4. az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a személyi térítési díj
összegéről;
5. a személyi térítési díj egy hónapra fizetendő összege az igénybe vett étkezések
számának és a Gyvt-ben meghatározott ingyenes, illetve normatív kedvezmény
figyelembe vételével kerül megállapításra;
6. a személyi térítési díj összege – ha a kötelezett jövedelmi viszonyai ezt indokolttá
teszik – csökkenthető az önkormányzat szociális rendeletében foglaltak szerint;
7. ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy
elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a
fenntartóhoz fordulhat;
8. a személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felülés
változtatható meg.
Tájékoztatom, hogy a 6/2017 (II.28.) önkormányzati rendelet módosította a Zugló szociális és
gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló
7/2015 (II.27.) önkormányzati rendeletét.
2017.05.01-jétől az étkezési térítési díjak a 2. (ellátottak) és 4. (munkavállalók) számú mellékletben
foglaltak szerint változnak.
Ennek értelmében a 2017. április hónapban (májusra) megrendelésre kerülő étkezések már az
emelt áron (380 Ft/nap) történnek. Az új térítési díjak a MultiSchool3 étkezési megrendelő
programban központilag átállításra kerülnek.
A szülői tájékoztató nyomtatványból egy példányt kérünk kitölteni, melyet eredeti aláírással és
dátummal ellátva az intézménybe a gazdasági irodába visszajuttatni szíveskedjenek!
Együttműködésüket köszönjük!
Szent István Gimnázium
gazdasági iroda

