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Tájékoztatő az iskolai étkezésigénylésérő|a
202212023 tanévre
Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolai étkezés202212023 tanévre vonatkozó igényléséhezaz alábbiakban
részletezettek szerinti szülői nyilatkozat szükséges.
általános iskolai tanuló részérenapi 1x ebéd255 Ft/nap.
- á|talános iskolai tanuló részétenapi 3x eJkezés (tizőraí, ebéd és uzsonna): 420Ftlnap.
- középiskolás tanuló tészérenapi 1x ebéd270 Ft/nap.
- középiskolás tanuló részétenapi3x étkezés(tizőrai, ebéd és uzsonna): 455Ftlnap.
_

Az

étkezésszeptember 1-jén, az e|ső tanítási napon indul.

A nyilatkozatokat május 31_ig kérjük eljuttatni a kedvezményre jogosító iratokkal a
- gvermeketkeztetes@pomaz.huemailcímrevagy
- személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára (Pomáz, Luppa Vidor utca l2.).
mind a két szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek ki kell
töltenie és aláírásával ellátnia. Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egylk szülő gyakorolja és
az étkezéstigénylő nyllatkozatkitöltésére és aláirására egpa3ajogosult, úgy kérjük, hogy az eztígazolő
hivatalos dokumentumot mutassa be Pomáz Város Önkormányzatának. A korábban már bemutatott
iratokat nyilvántartja a rendszer, így újbóli bemutatásuk nem szükséges. A dokumentumokat személyesen
munkanapokon 8 és 14 őra között, e-mailben pedig a gyermeketkeztetes@pomaz.hu címen tudja

Az

étkezésigényléséheza nyomtatványt

bemutatni. Az elektronikusan megküldött

Kérjük legyenek kedvesek

dokumentumok nem kerülnek mentésre!

a május 31-i határidőt figyelembe véve megtenni

Az

anylatkozatokat!

étkezésselkapcsolatos tájékoztatást és nyomtatványokat megla|áIják Pomán város honlapjan
(www.pomaz.hu) a Gyermekétkeztetés fiil alatt, az Iskolák honlapján Vagy személyesen is átvehetőek a
P omázi P o gárme steri Hivatal ügyfél s zo l g álatán.
Az ebéd lemondását, illetve annak újrarendelésétkizárőtlag írásos formában a Polgármesteri Hivatal
06 20lg1z-5}-1}-es telefonszámára ktildött SMS-ben , a g.vermeketkeztetes@pomaz.hu e-mail címen
vagy aZ étkezésirendszer online szülői felületén (https://ug}rfelkapu.eper.tvA tudják megtenni.
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Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy az iskola felé jelzett lemondást nem tudjuk Íigyelembe venni.
Az étkezéslemondását előzó munkanap 9 őtáig tudjak jelezni e-mailben és sms-ben, illetve 9:50-ig
módosítható a megrenőelés az online szülői felületen.

A

fizetési mód vagy az étkezésilehetőségek tanév közbeni módosítása esetén új nyilatkozatot kell
kitölteni és leadni a fent megadott elérhetőségeken, (aktuális hónap 10. napjáig) melyet a következő
hónap l.-napjától tudunk figyelembe venni.

Az

étkezésvégleges lemondása a szülő feladatao amit lehetőség szerint előző hónap 10. napjáig
jeleznie kell!

Az

étkezésiszám|a be nem Íizetésévelaz étkezésrendelése nem szűnik meg, annak kifizetése a szülő
kötelezettsége.

Az igénybevehető kedvezményekről atájékoztató melléklete ad tájékoztatást.

Tovább i táj éko ztatás, informáci ó

Kovács Dóra
evermeketkeztetes@pomaz. hu

Kérem a tisztelt Szülőket, hogy a fenti tájékoztatő figyelembe vételével döntsenek az intézmény
gyermekétkeztetés igénybevételéről.

Pomán,2022. május 16.

polgármester
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I. számímelléklet
1997.

lgénybe vehető kedvezmények:
évixxxl törvény (GyvtJ 21lB$ és z32812011. (xII.29.) Korm.rendelet

szerint.

Hórom vagl több gyermek jogcímen 509ó-os étkezésikedvezmény igénybevételéhez:
A gyermekek védelméről és a gyámü gyi igazgatásról szóló 1997 ' évi XXXI. törvény 151. $ (5b) bekezdése alapján
az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés jogosultsági feltételeinek a fennállását a személyes gondoskodást
nyujtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítésidíjáról és az igény|éstikhöz
felhaszná|ható bizonyítékokról szóló 32812011. (XII. 29.) Korm. rendeletben {a továbbiakban: Korm. rendelet}
foglaltak szerint kell igazolni.
AZ 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan
családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, az intézményitéIítésidij 50%-át normatív
kedvezményt kell biáosítani és a kedvezmény igénybevételéhezelegendő a Korm. rendelet alap1án a kötelezett
(szülő) ny|\atkozata. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a normatív kedvezmény megáLlapitásához közös
háztartásban élőként figyelembe vehető gyermekek szétmát (tizennyolc éven aluli, huszonöt évesnélfiatalabb,
köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatósban részt vevő vagy felsőoktatási intézménybennappali
képzésben tanuló, életkortól Ji)ggetlenül a tartós beteg vagy foglatékos glermeket nevel, kivéve a nevelőszülőnél
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és az
utógondozói ellátásban részesülő

fi

atal felnőttet).

Rendszeres gyermekvédelmi (l 00%-os) kedvezmény igénybevéíelÍeltételei:
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az &egségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a l45%o-át,
o ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,vagy
o ha a gyermek tartósan beteg' illetve súlyosan fogyatékos, vagy
r ha a nagykoruvá vált gyermek megfelel a 20. $ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (a
nagykoruvá vált gyermek:
- középfoku nappali okÍatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. éIetévétmég
nem töltötte be, vagy
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a25. é|etévétmég nem töltötte be;
felsőfoku
és a nagykoruvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykoruvá
váLását mege|őző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre volt j ogosult.) ;
legkisebb összegének 135%-át az a) pottt alá nem tartoző esetben, feltéve, hogy a
nyugdíj
b) az öregségi
vagyoni heIyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értékenem haladja meg kiilön-kiilön vagy
együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául
kirendelt hozzátartozó kiegészítőjogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár e|őtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti éIetjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességűszemélyek ellátásaiban, időskoruak járadékában
vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló
j o gszabály hatá|y a alá tartozik.
rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja. A jogosultság
(főszabályként) egy év időtanamra került megállapításra.
A Rendszeres gyerÍnekvédelmi támogatás lejárta után, annak meghosszabitása hiányában a gyermek étkezése
lemondásra kerül.

A

A

rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapitásához

a

szülőnek vagy más törvényes

képvíselőnek, illetve a nagykoru jogosultnak új kérelmet kell elóterjesáenie'
A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megál|apitása iránti kérelem a korábbi jogosultság
időtartama alatt, annak megszűnésétmege|őző három hónapban is benffitható. Ebben az esetben az űj
jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnésétkövető naptól kell megállapítani.
A jogosultságot érintő lényeges körülmények (p1. család jövedelmi helyzetének vá|tozása, a család összetételének
váItozása, stb.) változását azigyfél 15 napon belül köteles az e|járő hatóság felé bejelenteni.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megáIlapitását a Pomázi Polgármesteri Hivatal Hatóságí és
Humánszolgáltatási osztályáná| lehet kérvényezni.
J

