Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekétkeztetési térítési díjak a 14/2022.(VIII.15.) önkormányzati
rendelet szerint emelkedtek.
2022. szeptember 1. napjától a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában az ebéd
igénybevételéért 565,- Ft/nap+Áfa, a napközi (reggeli, ebéd, uzsonna) 900,- Ft/nap +Áfa térítési
díjat kell fizetni.
A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsődében a bölcsődei étkezés (napi négyszeri étkezés) 620,Ft/nap+ Áfa, az óvodai étkezés 620,- Ft/nap + Áfa térítési díj mellett vehető igénybe.
Tájékoztatjuk tovább Önöket, hogy a Gyvt. szabályi szerint az általános iskolában ingyenesen
étkezik az a gyermek aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a térítési díj 50%-os
kedvezményével étkezik, akinek családjában 3 gyermeket nevelnek (nappali rendszerű oktatásban
részesül), továbbá, ha a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos.
A kedvezményre jogosító iratokat az iskolai élelmezésvezetőnek kell benyújtani a térítési díj
fizetésekor.
A bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek ingyenes étkezésre jogosult, ha,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, akinek családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, továbbá akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a kötelező legkisebb munkabér
(nettó minimálbér) összegének 130%-át (2022. évben 172.900,- Ft) nem haladja meg.
A kedvezményre jogosító iratokat, nyilatkozatokat az Óvoda titkárnak kell benyújtani a térítési díj
fizetésekor.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az önkormányzat 6/2015.(II.27.) számú önkormányzati
rendelete értelmében 50%-os gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult az a gyermek, akinek a
családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28.500,- Ft) 180%-át (51.300,- Ft), illetve egyedülálló szülő esetén a 200%-át
(57.000,-Ft),
továbbá 25%-os gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult, akinek családjában az egy főre eső nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át
(57.000,- Ft), egyedülálló szülő esetén 220%-át (62.700,- Ft).
A gyermekétkeztetési kedvezmény a Polgármesteri Hivatalban formanyomtatvány és
jövedelemigazolások benyújtásával lehet igényelni lehetőleg a tanév megkezdése előtt.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a gyermek távollétét be kell jelenteni legkésőbb az óvodában minden
nap 8.00 óráig, illetve az iskolánál 6.30 óráig, mivel ellenkező esetben a le nem mondott étel
ellenértéke kiszámlázásra kerül.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a jövedelem vonatkozásában adategyeztetést
kezdeményezünk a NAV-nál !

