Kérjük a tájékozató 1. és 2. oldalát tartsa òÝ
 ×ǡò±Àïͺ-ig
× Ǩ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étkezési tájékoztató ±ok
a 2018/19-es nevelési évben a Gödi K± V járó gyermekek szülei,
tÚ±±Ý±±
òÝǨ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Göd Város Önkormányzatának 13/2018 (IV.12.) számú rendelete alapján a
2018/19-es nevelési évben az étkezési térítési díjak összege az alábbiak szerint alakul (a díjak az
ÁFÁ-t tartalmazzák):
x

3-szori étkezés (tízórai, ebéd uzsonna)

͵ͺͳ Ft/nap

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

 a ͳͲͲͲ͵ʹ͵-ͶͶͳͲ͵Ͳͻ-ͷʹ͵ͲͲͲͲʹ bankszámlára.
A közlemény rovatban ÚÝtüntetni a ±± .

-

készpénzzel vagy a TESZ pénztárában (2132 Göd, Duna u. 5.) az alábbi befizetési
ǡÝǤ±±±×±ÝÝ 
Ý±Ǥ
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

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

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

NOVEMBER
8.00-12.00 és
11.13 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
11.15 12:30-18.00
óráig

DECEMBER
8.00-12.00 és
ͳʹǤͳͺ 12:30-15.00
óráig
8.00-12.00 és
ͳʹǤʹͲǤ 12:30-18.00
óráig

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

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

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

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

MÁJUS
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.
K±±±À±étkezés
Nyilatkozati ívet biztosítunk mindenki számára. Akik kedvezményes étkezésre jogosultak, a nyilatkozat
kitöltésével és aláírásával érvényesíthetik kedvezményüket. A szükséges igazolást vagy határozatot az óvoda
titkárságra kell benyújtani személyesen.
±±±±Ýǣ
òÝ±±òǤ
A gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos.
Három- Ú ±Ǥ
 Ú±Ǥ
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 ±        À×Ǥ ±òǡ  ǡ  
±Ý±±ÀÝǡ± ÚÝ××±±Ǥ
Diétás étkezés
Nyilatkozaton kell jelezni, hogy a gyermek milyen diétás étkezésre jogosult, amihez mellékelni kell az 1 évnél
nem régebbi szakorvosi igazolást. A papírokat az óvoda titkárságra kell eljuttatni személyesen.
Étkezés lemondásaǡ 
 òÝ ±Ý    ÝÝ   ͻ ×    Ǥ Mivel az étkezés
 Ý   ǡ     ±± ±± À  ÚÝ h× ÚÝ
számlázáskor írjuk jóvá.
×±Ý±±ǣ
Telefonon:
 ±òǣ
× ǣ
± ǣ
 ǣ
× ǣ
±±òǣ

0627/534-020
0627/534-022
0627/534-024
0620/346-8618
0620/334-6541
0627/532-235

 ǣ
 ǣ
 ǣ
Hétszínvilág:

0627/534-023
0620/341-5483
0620/349-6701
0627/345-348

±± ±±ǡò±×
±Ý±ǣ
telefonon:
e-mailben:

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

   VA
FontosǨ

2\

A teljes havidíjat kell  Úö fizetni. A gyermek hiányzása esetén, ha azt
bejelentették, Ý×À×ÀÚÝ×ÚÝ számlán. Így a
ÚÝutáni hónapban már nem a teljes havi díjat kell megfizetni, hanem a havi Ý
összeget, ami ÝÚǤ
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±±±±±±±±±
Alulírott hozzájárulok, hogy a Településellátó Szervezet (továbbiakban: TESZ), mint a közétkeztetéssel
  okat ellátó szervezet 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan az étkezési jogosultság
À ±×   ±    ȋȌ  ÚÀǡ ±
kezelje.

ÚÝǨ
2Ýǣ

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

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ú±VʹͲͳͺȀʹͲͳͻ-es nevelési évben:
Anyja neve:

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

òÝȀÝǣ
 Àǣ

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ 

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

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

Tartózkodási helye:

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

Telefonszám: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
E- Àǣ

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

ÝTESZ kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti adatokat harmadik személy vagy szervezet részére
nem adja át, illetve nem továbbítja.

NYILATKOZAT
±±±±±Ý
Alulírott a 2018/2019-es nevelési évre a napi háromszori óvodai étkezés biztosítását gyermekem részére
i±lem.
Alulírott vállalom, hogy a megrendelt étkezés térítési díját a × ÝÝ × ʹͲ-áig
megfizetemȋÝï×Ȍǣ


készpénzzel
ȋȌ

ÚÝÀÝ±À±À±ǣ
Ú± V×±±ǣ ͳͲͲͲ͵ʹ͵-ͶͶͳͲ͵Ͳͻ-ͷʹ͵ͲͲͲͲʹ
Az étkezés végleges lemondása vagy az étkezési típus változása esetén arról À Ǥ(Az ily
módon benyújtott ig±ÚÝ×× figyelembe venni.)
  ±± À  ± Ý  ǡ ±  ± Ý  ±±
szüneteltetését, majd a díj újbóli befizetésével az étkezés újbóli biztosítását.
Továbbá nyilatkozom, hogy a TESZ által kiadott „Étkezési tájékoztató ±  Àö” szóló tájékoztatót
megismertem, valamint az abban foglaltakat megértettem.
Dátum: ……………….……………………
______________________________________________________
òÝÀȋÚ±±ÝȌ
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TÁJÉKOZTATÓ
az ±±±±±±±Ý
Ú  Y ± ±   ± Ý ±±
biztosít:
x ×ǣ×±ǡ±Ý±±ǡÀórai és uzsonna formájában két
kisétkezést.
×±±òÝ±±±À±ǡ
x rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
x tartósan beteg vagy fogyatékos    ±ǡ  × teg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,
x  ±ǡÚǡ
x  ±ǡòÝÝ×ÚÚ
   ÚÝ  ± ±i jövedelemadóval, munkavállalói,
±±À±À± ÚÚ±ͳ͵ͲΨ-át, vagy
x nevelésbe vették.
Felhívom figyelmét, hogy ha az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem
±ǡ±Ý±ÝÝͻ×
x ±ÝǤ
 òÝ ȋÝȌ  ± ÚÝ ×   ± ò  ±±
±±±Ý±À±À±±Ú±×Ǥ
Az óvodai étkezés térítési díja:

381 Ft/nap

ÚÝÀÝ±À±À±ǣ
Ú± V×±±ǣ
ͳͲͲͲ͵ʹ͵-ͶͶͳͲ͵Ͳͻ-ͷʹ͵ͲͲͲͲʹ
NYILATKOZAT
͵ʹͺȀʹͲͳͳǤȋ ǤʹͻǤȌ
Ú À±±±±±±
Alulírott………………………………….. ±ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤÚ±±Ýǡ
hogy
a
velem
közös
háztartásban
vagy
intézményben
elhelyezett,
ͳͺ±ǣǥǤǥǥǤÝǤ
Ú± ±±  ö   ± Ýǡ    
  Ý ± Ý  Ý ±±  ±± ×ǡ 25
±±ǣǥǥǤÝǤ
Él×òò×ï±ǣǥǥÝǤ
òÝÝ±ǡÚÚ×Ǥ
Dátum: …………….………………….
…………………………………………………………………………
òÝÀȋÚ±±ÝȌ
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 ǤʹͳȀǤȚȋͳȌ±Ȍ–Ȍ± ǤʹͳȀǤȚȋʹȌ±
±±±±±±±±
 ±±±±±±
1.

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

1.1. .................................................. öȋò±ǡÝǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǡǥǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
anyja neve: ...............................................................................................),
1.2. .................................................. öȋò±ǡÝǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǡǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
anyja neve: ............................................................................................),*
1.3. ...........................................ǤǤǤǤǤǤǤǤöȋò±ǡÝǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǡǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
anyja neve: .................................................................................................),*
òÝȀ Ú± ±Ý   ±±Ý ±  ò × ×× ͳͻͻǤ ±
XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és (2) bekezdése szerinti ±±
±±± À±ǡȋȌȋÝïndó):
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: …...... év .................... hónap ............. napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
Ȍ
Úǡȗȗ
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
e) utógondozói ellátásban részesül
f)
Ý×ÚÚÝ±±
Ú×ǡ×ǡ±±À±À± Úǡ×
Ú±ͳ͵ͲΨ-át.
2.

±étás étrend biztosítását: igen / nem ȋÝï×ȌÚÝ±±
tekintettel: .………………………………..…………………………..

3.

òÝ Ý±  ǡ   ÚÚ   × ǡ ï
hozzájárulok a ± Ý   ±± À ±±
±±±Ú±ÝǤ

4.

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

ȗ ÚÝǡ±±×Ú után  À ±òÝȀÚ±±Ý
normatív kedvezményt. Ha òÚÚ   Àǡ ± òÚ   ÚǤ    Ý a sorok
±öÝÀÝǤ
ȗȗ      Ý  Úǣ    ò ×ǡ   ×ellyel vagy
×Ýͳͺ±Ǣʹͷ±±ǡÚ±±±ö±Ýǡ
      Ý ± Ý  Ý ±±  ±±en tanuló gyermek és
életkortól függetlenül a tartósan beteg  ï ± ǡ ±  ÝòÝ±    ǡ  
ÝòÝ±±±××±òÝÝǤ

Dátum: ................................................
____________________________________
±Ý ȋòÝǡÚ±±Ýǡ±
±ï×ÝòÝǡ±±Ýǡ
××Ý±igéÝȌÀ
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FÀ ±ǡ      Ȁ ȋ±ǡ  Àǡ
±± Ȍǡï  Ú±± Ǩ
 ï     ö  Ǩ ±
Ý±±ÀÝǨ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TÁJÉKOZTATÓ
À±±±À±À±±±±ò±×
  ±± ±±±   Úǡ ±  À À
ǣ
x

  ± ± való jogosultságot megállapító hatósági döntés
ȋȌ eredeti példányát vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát,

x

×   ±   ± ±ö ȋ Ȍ  ± a magasabb
Úö  ×± À× ×× -    ±± Ý Ǥǣ BM, HM által kiállított  eredeti példányát vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát, ennek hiányában
- tartós betegség esetén eredeti  vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát,
- ±± ×××ͳͻ98. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
ʹʹ͵ȀͳͻͻͺǤȋ Ǥ͵ͲǤȌǤ ȀǤȚȋͳȌ±±Ý±  ×
bizottság eredeti ±±± vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát,

x

Ú òÝa kiado a gyermekek számáról
- ͳǤ±±±ÚÚ Ú±ï Ýï±± × 
ȋ±Ȍ ± Ý±  iskolalátogatási igazolást is szíveskedjenek benyújtani.
Ýï  ± ez tanulmányi félévenként esedékes. A 2018/19-es tanévre szóló
iskolalátogatási igazolást szeptemberben kérjük.

À ±ǡ       ǡ akkor azt ï 
Ú±±  Ǩ  ï n    is ö 
kellǨ ±Ý±±ÀÝǨ
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