TÁJÉKOZTATÁS ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK BEFIZETÉSÉRŐL
Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola
1065 Budapest, Pethő S. u. 4.
2018. 34. hét (augusztus 21‐től) az iskolai étkezés térítési díjait a Terézvárosi Gondozó Szolgálat
munkatársai szedik be.
2018. augusztus 21‐31 ügyeleti időszakra 2018. augusztus 15‐én (szerdán) 8‐12 óra között van
lehetőség.
A 2018. szeptember havi ebédbefizetés időpontja: 2018.08.29. 8‐17 óra között, pótbefizetés
2018.09.05‐én 8‐12 óra között lesz.
Az ebédbefizetés további időpontjairól (2018. október‐ 2019. június) az iskola honlapján
tájékozódhatnak.
A szeptember hónapra esedékes étkezési díj befizetésekor kérjük, hogy szíveskedjenek a
kedvezményre jogosító szükséges igazolásokat, határozatokat, nyilatkozatokat benyújtani.

A kérelmek benyújtásához szükséges dokumentumok:
Valamennyi kérelem esetén szükséges csatolni a 328/2011 (XII.29.) korm. rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 8. sz. melléklete:
NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése
szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igényléséhez a 8. sz. mellékleten bejelölt,
kérelmezett jogcím megállapításához csatolni kell:
▪ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés
(határozat) másolatát.
A kedvezmény mértéke: az iskola 1-8. évfolyamán a térítési díj 100%-a
Tartós beteg vagy fogyatékos gyermek vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetén a
magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló - határozat másolatát, ennek hiányában
‐ tartós betegség esetén szakorvosi igazolást
‐ fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
Három vagy többgyermekes szülőknek a 8. sz. mellékletben megtalálható a gyermekek számáról való
nyilatkozaton kívül be kell nyújtaniuk a MÁK által kibocsátott, családi pótlékra való jogosultság
igazolását.
A kedvezmény mértéke: a térítési díj 50 %‐a.
▪ a nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülő gyermeknél az eredeti (gyám)hatósági határozat
vagy 3 hónapnál nem régebbi hatósági határozat másolatát és a 9-es mellékletet – igazolást - kell
csatolni
A kedvezmény mértéke: a térítési díj 100%-a.
Fenti dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy 3 hónapnál nem régebbiek.

Egyéb tudnivalók:
A kérelmező egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke
után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést.
A kérelem adataiban (gyermekek számában) történt valamennyi változást a változást követő
15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új
térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.
Ha a gyermek ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre is jogosult, számára
az ingyenes étkezésre való jogosultságot kell megállapítani.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen adható. Nem vehető igénybe a gyermekvédelmi
gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben
nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén, az ingyenes vagy
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a térítési díj-fizetési mentesség a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az ellátás
igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet.
Jogosultságot megalapozó feltétel kitétele esetén, az ingyenes vagy kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetés és a térítési díj-fizetési mentesség az azok igénybevételére jogosító feltétel
fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a kötelezettet.
Fentiekről a 328/2011. (XII. 29.) számú - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló – Kormányrendeletből tájékozódhat.
Elérhetőségeink
2018. szeptember hóra történő befizetéstől az étkezési lemondásokat és indokolt esetben a
pótrendeléseket az alábbi elérhetőségeken tudják tárgynapot megelőző nap reggel 9:00 óráig
megtenni:

E‐mail:

kettannyelvu.etkezes@tegosz.hu

SMS:

06 70 375‐3679

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy lemondás esetén a szöveges üzenetben vagy az e‐mailben
szíveskedjenek az alábbi adatokat megadni:
‐
‐
‐

Tanuló neve
Tanuló osztálya
mely naptól, előre láthatóan milyen időpontig történik a lemondás/igénylés

Kérjük, hogy szíveskedjenek a félreértések elkerülése végett, ha van rá lehetőségük az e‐mailben
történő lemondást előnyben részesíteni.
Kérjük, hogy az étkezés lemondását abban az esetben is tegyék meg, ha rendszeres
gyermekvédelmi támogatás esetén, vagy egyéb jogcímen ingyenes étkezésben részesül a tanuló!!!
Kérjük, hogy a befizetésre kiszámolt összeggel szíveskedjenek érkezni!

Térítési díjak:
Napi háromszori étkezés:

441 Ft/nap

Ebéd:

293 Ft/ nap

Amennyiben az étkezési díjat átutalással szeretné rendezni, az átutalás választásáról szóló melléklet
kitöltésével szíveskedjen nyilatkozni erről. Átutalás a 2018. októberi étkezés térítési díj kiegyenlítése
(szeptember 10‐ig) időszaktól választható. A nyilatkozat kitöltése esetén a választás tanévre szól.
A nyilatkozatok alapján átutalásos számlát állítunk ki, amelyet a megadott e‐mail címre továbbítunk.
Az átutalást tárgyhót megelőző hónap 10.‐ig kell végrehajtani.
Budapest, 2018. augusztus 10.
Terézvárosi Gondozó Szolgálat
gazdasági osztály

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskolában a 2018‐2019

tanévben az iskolai étkezési díjak beszedését, valamint az étkeztetés megrendelését és
lemondását a szolgáltató felé a Bp. VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat megbízásából a
Terézvárosi Gondozó Szolgálat (TEGOSZ) végzi. Ehhez a tevékenységhez a tanulók személyes
adatainak informatikai rendszerben történő rögzítése és tárolása szükséges.
A TEGOSZ ezen tevékenysége során a személyes adatok kezelését és védelmét a jogszabályok
‐ 2018. május 25. napjától érvénybe lépő, az Európai Parlament és Tanács (EU) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről alkotott
2016/679 számú rendelete, továbbiakban GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá az egyéb jogszabályok
‐ maradéktalan betartása mellett végzi.
Az adatok nyilvántartása, felhasználása és tárolása csak az étkeztetéssel összefüggésben
történik meg. Más célra a tanulók személyes adatai felhasználásra nem kerülnek. Az adatok
tárolási ideje a szolgáltatás megszűnését követő 10 év.
A Terézvárosi Gondozó Szolgálat képviselője: Schmolczné Havas Pálma
Adószám: 15506210‐2‐42
Államháztartási azonosító: 506216
Az intézmény elérhetőségei:
Székhely: 1061 Budapest, Király u. 38.
E‐mail: tegosz@tegosz.hu
Telefonszám +36 1 413‐66‐01

