Tolnai Intézményműködtető Központ
7130 Tolna, Hősök tere 1.
Tel:74/540-803, 74/540-805

Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tárgy: tájékoztató diák étkeztetésről
Ezúton szeretnénk tájékoztatni gyermeke étkeztetésével kapcsolatos aktuális tudnivalókról, fizetési, módosítási
és lemondási lehetőségekről, valamint a normatív kedvezmények igénybevételéről:
1.

Étkezést csak a Szülő által kitöltött és aláírt adatlapon lehet igényelni .

2.

Étkeztetést véglegesen lemondani csak írásban lehet, ennek hiányában az étkeztetés díja továbbra is
felszámításra kerül.
Hiányzást lejelenteni tárgy nap 930 óráig lehet, következő napi esedékességgel. /Lehetőség van az aznapi,
ebéd elvitelére ételhordóban./ A lejelentés történhet:
1. mobil telefonon (SMS is):
30/919-2792
2. vezetékes telefonon:
74/506-436,540-805
3. e-mailen: nagyne@tik.tolna.hu

3.

4.

5.

2020. február 1.-től érvényes étkezési térítési díjak:
1. Általános iskolában (csak ebéd):

384 Ft/nap

Jelenleg érvényes normatív kedvezmények a térítési díjból való igénylése, a nyilatkozat kitöltésével
igényelhető (8.sz. melléklet a 328/2011. /XII.29./ Korm. rendelethez)
100%- os normatív kedvezmény feltétele iskolás gyermek esetén:
– gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság / határozat igazolásával /
- nevelésbe vett gyermek esetén /igazolás: megküldött nyilatkozat kitöltésével/
c. 50% normatív kedvezmény feltétele iskolás gyermek esetén
-3 vagy több gyermek esetén / igazolás: megküldött nyilatkozat kitöltésével/
- Tartósan beteg gyermek esetén /igazolás: a megküldött nyilatkozat kitöltésével, és MÁK
a.

igazolással/
6.

Az EU 2016/679 adatvédelmi irányelv, a személyes adatok védelme érdekében tett rendelkezéseinek
eleget téve az étkezetésben érintett személyek, személyes adataik kezeléséhez, aláírásával hozzájárulását
kérjük.

7. A normatív támogatásban részesülők jelentési kötelezettsége:
Hiányzás (betegség, egyéb távollét) esetén a támogatott étkezésben részesülő gyermek/diák után is le kell mondani
az étkezést, a 3. pontban meghatározott módon. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató (Wosinsky Mór Óvoda,
Tolnai Intézményműködtető Központ) jogosult a fel nem használt étkezés után napi 500 Ft kártérítést felszámítani
a jelentési kötelezettségét elmulasztó Szülő részére.
A térítési díjak számlázása és befizetése utólag történik, tehát minden hónapban a tényleges étkezési napok
kerülnek befizetésre.
8.

A térítési díj megfizetése:
a. készpénzben, az adott intézményben megjelölt napokon vagy a TIK pénztárába (hétfő, kedd,
szerda 730 – 16 óráig/ pénteken: 730-1330 csütörtök zárva (helye: TIK pénztár/Tolna, Hősök tere
1.)
b. csoportos beszedési megbízással,
c. számla ellenében átutalással.

Tolna, 2020. január 31.
Tisztelettel:
Bauer József
intézményvezető

Nagy Istvánné
élelmezés ügyintéző

