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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étkezési tájékoztató és nyilatkozatok
a 2018/19-es tanévben a Ú±× ±ïö± skolában tanuló
òǡÚ±±Ý±±
òÝǨ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Göd Város Önkormányzatának 13/2018 (IV.12.) számú rendelete alapján a 2018/19-es iskolai
tanévben az étkezési térítési díjak összege az alábbiak szerint alakul (a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák):
x
x

3-szori étkezés (tízórai, ebéd uzsonna)
menza (csak ebéd)

457 Ft/nap
241 Ft/nap

Az étkezési térítési díjat a ×ÝÝ×ʹͲ-ig ÚÝ±×±ǣ
-

±À- Javasolt, legmegbízhatóbb fizetési mód!
 ±   ò± À× ±Ý ï ͵ͳ-  òÝ -mail címére megküldjük, amit
±Ýaugusztus 12-ig kell majd aktiválnia ÝǤ

-

átutalással a ͳͲͲͲ͵ʹ͵-ͶͶͳͲ͵Ͳͻ-ͷʹͳͲͲͲͲͺ bankszámlára.
A közlemény rovatban ÚÝtüntetni a kiküldött  számla számát vagy annak az utolsó 4 számjegyét.
A havi òÝ-mail címére küldjük ki, vagy a TESZ irodájában személyesen ÝǤ

-

készpénzzel vagy a TESZ pénztárában (2132 Göd, Duna u. 5.) az alábbi befizetési napokon,
ÝǤ±±±×±ÝÝ Ý±.
ʹͲͳͺǤ
KEDD
CSÜT.

ʹͲͳͻǤ
KEDD
CSÜT.

AUGUSZTUS
8.00-12.00 és
ͲͺǤͳͶ 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
ͲͺǤͳ 12:30-18.00
óráig


8.00-12.00 és
ͲͻǤͳͺ 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
ͲͻǤʹͲ 12:30-18.00
óráig

V
8.00-12.00 és
ͳͲǤͳ 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
ͳͲǤͳͺ 12:30-18.00
óráig


8.00-12.00 és
ͳͳǤͳ͵ 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
11.15 12:30-18.00
óráig


8.00-12.00 és
12.18 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
ͳʹǤʹͲǤ 12:30-18.00
óráig


8.00-12.00 és
ͲͳǤͳͷ 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
ͲͳǤͳ 12:30-18.00
óráig


8.00-12.00 és
ͲʹǤͳʹ 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
ͲʹǤͳͶ 12:30-18.00
óráig

 
8.00-12.00 és
Ͳ͵Ǥͳʹ 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
Ͳ͵ǤͳͶ 12:30-18.00
óráig

  
8.00-12.00 és
ͲͶǤͳ 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
ͲͶǤͳͺ 12:30-18.00
óráig

 
8.00-12.00 és
ͲͷǤͳͶ 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
ͲͷǤͳ 12:30-18.00
óráig

±Ýokat és az esetleges változásokat folyamatosan közzétesszük a TESZ (www.goditesz.hu) és az
intézmények honlapján, faliújságján is.
Diétás étkezés
A mellékelt nyilatkozaton lehet jelezni, hogy a gyermek milyen diétás étkezésre jogosult, amihez csatolni kell az 1 évnél
nem régebbi szakorvosi igazolást. A papírokat az élelmezési osztályon (Huzella konyha iroda) kell leadni.
±±±À±étkezés
A gyermek számára a gyermekétkeztetés ±À±, ha
x
x

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
nevelésbe vették.
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±ò±×ͳǤ±ʹǤòÝ
 ×ǡò±kérjük június 8-ig leadni az
iskola portáján!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az intézményi térítési díj ͷͲΨ-À±± kell biztosítani, ha a gyermek
x
x

olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek
tartósan beteg vagy fogyatékos

Akik kedvezményes vagy ingyenes étkezésre jogosultak, a mellékelt nyilatkozat kitöltésével és aláírásával érvényesíthetik
jogosultságukat. A szükséges igazolást vagy határozatot az ±±ÝÚkell benyújtani.
 ±        À×Ǥ ±òǡ  ǡ   ±
Ý±±ÀÝǤ
Étkezés lemondásaǡ 
òÝ±ÝÝÝͻ×Ǥ±±Ý
van fizetve, a bejelentett hiányzási napokra érvényes étkezési díjat a ÚÝ havi számlázáskor jóváírjuk.
A lemondás×±Ý±±ǣ
ǣ
e-ǣ

0627/345-209 (élelmezési asszisztens)
elelmezes@goditesz.hu

±± ±±ǡ ±Ý±ǡ±Ý
±± ±±Ǥ

   VA

2\2Y2 \

Fontos!

A ±± À Ý  ǡ elynek elmaradása azt eredményezi, hogy a gyermek nem fog
szerepelni az étkezési ±Ǥ À  òÝï ǡ ± ò  ±±
létszámba, de csak a harmadik étkezési napon.

Fontos!

A teljes havidíjat kell pontos Úöfizetni. A gyermek hiányzása esetén, ha azt bejelentették, Ý
×À×ÀÚÝǤÍgy a ÚÝ×
díjat kell megfizetni, hanem a havi  Ý Úǡ    Ý Ú 
lesz. A havi òÝ-mailen kapják meg, illetve személyesen vehetik át a TESZ irodájában.

Fontos!

Mivel a havi térítési díjak változnak - hiszen minden hónapban más és más az étkezési napok száma - a
bef± ±ö× ±À. Ez esetben a bank mindig az
×À±À±ÀǡÝǡ, nem pontos a befizetett
díjǤÝÀǡ díjfizetés esetleges késlekedése vagy elfelejtése miatt a gyermek nem
kapja meg az ellátást. Ez a fizetési mód biztosítja legjobban, hogy a gyermek automatikusan és folyamatosan
részt vegyen az étkezésben.

Fontos!

2018 júniusától az étkezési díjat befizetett gyermekek elektronikus kártyával tudják igazolni a jogosultságukat.
 ±Ý  Ý     ǡ   ± ×-e vagy sem. A kártya a
befizetett díjakat napra készen tartja nyilván, ezért nagyon fontos, hogy a gyermek ne veszítse el, és minden
esetben magánál tartsa aǨ (Ahogy egy közlekedési bérletet vagy napi étkezési jegyet is magánál tartana.)
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a személyes adatok kezeléséhez a gyermekétkezés igényléséhez
Alulírott hozzájárulok, hogy a Településellátó Szervezet (továbbiakban: TESZ), mint a közétkeztetéssel kapcsolatos
feladatokat ellátó szervezet 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan az étkezési jogosultság azonosítása céljából az
alábbi személyes adataimat illetve gyermekem (gondozottam) adatait rögzítse, és kezelje.

ÚÝǨ
2Ýǣ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Születési helye, ideje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Németh László Ált. Iskola 2018/2019-es tanévben:
Anyja neve:

…………………………………………………………………………..osztály

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

òÝȀÝǣ ……………………………………………………………………………………………………………………….
Lakcíme:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási helye:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
E-mail cím:
Fontos!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Átutalásos fizetés esetén a megadott e-mail ÀòòǨ

ÝTESZ kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti adatokat harmadik személy vagy szervezet részére nem adja át,
illetve nem továbbítja.
Alulírott a 2018/2019-es tanévre az étkezés biztosítását gyermekem részére (mÝï×Ȍ
igénylem

nem igénylem

±±ÀȋÝï×Ȍǣ
͵-i étkezés

menza (csak ebéd)

Alulírott vállalom, hogy a megrendelt étkezés térítési díját a ×ÝÝ×ʹͲ-áig megfizetem
ȋÝï×Ȍǣ
±À
ȋ ǡÀ×ǨȌ

átutalással

készpénzzel
(vagy bankkártyával)

Az étkezés végleges lemondása vagy az étkezési típus változása esetén arról À nyilatkoz Ǥ (Az ily módon
benyújtott ig±ÚÝ×× figyelembe venni.)
±±À±Ýǡ±±Ý±±ò±±ǡ
majd a díj újbóli befizetésével az étkezés újbóli biztosítását.
Továbbá nyilatkozom, hogy a TESZ által kiadott „2± ±× ±  Àö” tájékoztatót megismertem,
valamint az abban foglaltakat megértettem.
Dátum: ……………….……………………

______________________________________________________
òÝ ÀȋÚ±±ÝȌ
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az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez
illetve a diétás étkezés igényléséhez
1.

Alulírott .................................................................. (születési név: ...................................................................ǤǤǤǤǤǡò±ǡÝ
........................................, …………......... anyja neve: ......................................................................)
................................................................................................................................... szám alatti lakos, mint a

1.1. ................................................................. öȋò±ǡÝǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǡǥǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
anyja neve: ...............................................................................................),
1.2. .........................................................ǤǤǤǤǤöȋò±ǡÝǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǡǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
anyja neve: ............................................................................................),*
1.3. ...................................................ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤöȋò±ǡÝǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǡǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
anyja neve: .................................................................................................),*
òÝȀÚ±±Ý±±Ý±ò×××ͳͻͻǤ± ǤÚ±ʹͳȀǤ
§ (1) bekezdés b)–d) pontja és (2) bekezdése szerinti ±±±±±±
 À±remǡȋȌȋÝï×Ȍǣ
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: ........ év............ hónap ...... napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,**
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
e) utógondozói ellátásban részesül
2.

±±±À

ȋÝ±ï×Ȍ

kizárólag az ebéd (menza), vagy

͵-szori étkezés formájában

3.

±±±Àǣigen / nem ȋÝï×ȌÚÝ±±ǣ
.………………………………………………………………………………………………………………….

4.

òÝÝ±ǡÚÚ×ǡï
 ± Ý   ±± À ±± ±±± Ú±Ý
felhasználásához.

5.

  ± ± ±± ±Ý ± ±±± ××  ±
tudomásul vettem.

Dátum: .........................................
_______________________________________________________
òÝÀȋÚ±±ÝȌ
ȗ ÚÝ ki, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után  À ±òÝȀÚ±±Ý
normatív kedvezményt. Ha òÚÚ   Àǡ ± òÚ   ÚǤ    Ý  
±öÝÀÝǤ
** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe Ý  Úǣ    ò ×ǡ   × 
×Ýͳͺ±Ǥǣʹͷ±±ǡÚ±±±±Ý
vagy a nappali oktatáÝ±ÝÝ±±±±×k.
ǣ ±× òò  ×   ï ± ǡ ±  ÝòÝ±  l elhelyezett, a
ÝòÝ±±±××±òÝÝǤ
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------À ±ǡ       ǡ   új Nyilatkozat
Ú±±  Ǩ  ï  a jogosultsági dokumentumokat is ö 
kell! ±Ý±±ÀÝǨ
 
͵ʹͺȀʹͲͳͳǤȋ ǤʹͻǤȌ
Három vagy több gyermek jogcímen étkezési kedvezmény igénybevételéhez
Alulírott………………………………………………… név …………………………ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ  Ú± ±Ý
nyilatkozom, hogy a velem közös háztartásban vagy intézményben elhelyezett,
ͳͺ±ǣǥǤǥǥǤÝǤ
Ú± ±±  ö   ± Ýǡ     
Ý±ÝÝ±±±±×ǡ ʹͷ±±
ǣǥǥǤÝǤ
É×òò×ï±ǣǥǥÝǤ
òÝÝ±ǡÚÚ×Ǥ
Dátum: ………………………………..
………………………………………………………………………………
òÝÀȋÚ±±ÝȌ
TÁJÉKOZTATÓ
À±±±À±À±±±±ò±×
Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igényléséhez a nyilatkozaton bejelölt, kérelmezett jogcím
megállapításához csatolni kell:
x

  ± ± való jogosultságot megállapító hatósági döntés (határozat)
eredeti példányát vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát. A kedvezmény mértéke: a térítési díj 100%-a.

x

×±±±öȋ Ȍgyermek esetén a Úö 
pótlék megállapításáról szóló -    ±± Ý Ǥǣ ǡ  - által kiállított határozat
eredeti példányát vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát, ennek hiányában

-

tartós betegség esetén eredeti  vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát
± ±   × ×× ͳͻͻͺǤ ±  Ǥ Ú± ±× ××
ʹʹ͵ȀͳͻͻͺǤȋ Ǥ͵ͲǤȌǤȀA. § (1) bekezdése szerinti ±Ý± ×
eredeti ±±± vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát

A kedvezmény mértéke: a térítési díj 50%-a,
x

hÚ òÝa kiadott nyilatkozatot a gyermekek számáról

-

A ͳǤ ±±± ÚÚ Ú±ï  Ýï ±±   ×  ȋ±Ȍ
esetén Ý±  iskolalátogatási igazolást is szíveskedjenek beïǤ Ýï 
esetén ez tanulmányi félévenként esedékes. A 2018/19-es tanévre szóló iskolalátogatási igazolást
szeptemberben kérjük.

A kedvezmény mértéke: a térítési díj 50%-a.
À±ǡ ǡ akkor azt új Nyilatkozat Ú±±
kell jeleznie! Az új nyilatkozathoz a jogosultsági dokumentumokat is ö  kell! ±
Ý±±ÀÝǨ
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