Étkezési díjak:
Szeptemberben 22 munkanap lesz az általános iskolásoknak és ovisoknak, 21 napra
fizetnek be a gimnazisták (szept. 1-jén akadályversenyt szervezünk), 24 napra a
kollégisták (szept. 3-4-én kirándulunk).
Óvodai étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna):

530 Ft/nap

1-4. évf. étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna): 670 Ft/nap
3-4. évf. nem napköziseinek: 500 Ft/nap
5-12. évf. EBÉD: 540 Ft/nap
Kollégiumi étkezés (reggeli, ebéd, vacsora): 1070 Ft/nap
Étkezési térítési díj befizetése: a tárgyhavi étkezési térítési díj befizetése a tárgyhót
megelőző hó utolsó hetében, az előre meghatározott beszedési napokon történik.
Befizethetik a térítési díjat átutalással is – tárgyhót megelőző hó 30-ig - az
intézmény számlaszámára: 11738008-20330457.
Gyermekük étkezési díjának aktuális hónapra vonatkozó pontos költségét –
amennyiben Önök a következő e-mail címen jelzik kérésüket – elküldjük
Önöknek: gazdiroda@svetits.hu Kérjük, utalásnál figyeljenek a pontos összegre!
Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét arra, hogy a határidő be nem tartása esetén
az étkezést nem tudjuk biztosítani addig, amíg a térítési díjat be nem fizetik.
Pótbefizetés szept. 2-án lesz, kollégistáknak elég ezen a napon rendezni a
készpénzes befizetést.
Étkezés lemondása betegség, hiányzás esetén a gazdasági irodán vagy
a hianyzas@svetits.hu címre küldött e-mailben lehetséges - az óvodások számára is. Az
étkezéseket az aktuális napot megelőző munkanapon 1200 óráig lehet lemondani.
A befizetési tudnivalókról a szülői értekezleten részletes tájékoztatót adunk!
Kedvezmények (törvényi változások pirossal jelölve):
Az 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek közül 100%-os kedvezményt kap, aki
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
- a gyermeket nevelésbe vették;
50%-os kedvezményt kap az étkezéshez az iskolás gyermek, aki
- 3 vagy több gyermekes családban él;
- tartósan beteg;
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül – 9-12. évf.
Tájékoztató az óvodai étkezési díj kedvezmény változásairól
Kedves Szülők! Bizonyára Önök is értesültek arról, hogy az Országgyűlés döntött a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes óvodai
gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról.

A törvénymódosítás alapján 2015. szeptember 1-től a gyermekétkeztetés során az intézményi
térítési díjra 100%-os támogatást kap az óvodai nevelésben részesülő gyermekek közül, aki:
 olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek;
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek;
 a gyermeket nevelésbe vették;
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át
(aktuális adatok alapján 89.410,- Ft/fő).

Fontos és szükséges a MÁK által is elfogadott
nyilatkozat, dokumentum!

