Tájékoztató
megváltozott étkezési térítési díjakról
Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete alapján a helyi
köznevelési és közoktatási intézményben az étkezési térítési díjak 2022. szeptember 1. napjától megváltoztak.
A Telki Zöldmanó Óvodában és a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskolában 2022.
szeptember 1. napjától az intézményi térítési díjak az alábbiak szerint módosulnak:

A Telki Zöldmanó Óvodában megállapított térítési díjak
Térítési díj (nettó ár)
Óvoda
Óvodai tízórai
Óvoda ebéd
Óvoda uzsonna
Óvoda összesen
DIÉTÁS ÉTKEZÉS
Óvodai tízórai diétás
Óvodai ebéd diétás
Óvodai uzsonna diétás
Óvoda diétás összesen
Az óvodában kizárólag háromszori étkezés igényelhető.

Térítési díj ( bruttó )

97
278
85
460

123,19
353,06
107,95
584,20

121
348
106
575

153,67
441,96
134,62
730,25

Normatív kedvezmény ( ingyenes étkezés ) az alábbi jogcímeken vehető igénybe, amennyiben a jogosultságot a
kérelmező igazolja:
•
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
•
tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek,
• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
• olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett
összegének 130%-át (2022-ben 172 900 Ft ) vagy
•
nevelésbe vették a gyermeket

A Telki Pipacsvirág Magyar- Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskolában megállapított térítési
díjak
Iskola
Iskola tízórai
Iskola ebéd
Iskola uzsonna
Iskola összesen:
DIÉTÁS ÉTKEZÉS
Iskola tízórai diétás
Iskola ebéd diétás
Iskola uzsonna diétás
Iskolai diétás összesen

Térítési díj (nettó ár)
114

Térítési díj ( bruttó )
144,78

366
105
585

464,82
133,35
742,95

143
457
132
732

181,61
580,39
167,64
929,64

Normatív kedvezmény ( ingyenes érkezés ) az alábbi jogcímeken vehető igénybe, amennyiben a jogosultságot a
kérelmező igazolja:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• nevelésbe vették a gyermeket;
50 %-os intézményi étkezési térítési díj kedvezmény jár,
• annak az általános iskolás tanulónak, aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
feltéve, hogy a tanulónak az étkeztetés nem ingyenes,
• általános iskolában a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, ha részére az étkeztetés nem ingyenes.

Egyéni rászorultság alapján Telki község Önkormányzat Szociális Bizottsága a gyermekvédelmi törvény 21./B. §. (2)
bekezdésben biztosított normatív kedvezményen túl rendkívüli települési támogatásként a fennmaradó étkezési díjat
elengedi a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, valamint tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló
esetén, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400%-át, gyermekét egyedül nevelő esetén 500 %-át.
Ezen felül a Szociális Bizottság egyéni rászorultság alapján az étkezési térítési díjból kedvezményt adhat, ha a családban
az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj 400 %- át, gyermekét egyedül nevelő esetén 500
%-át.
A fenti rászorultság esetén a kérelmező a Polgármesteri Hivatalhoz tud fordulni.
Telki, 2022. augusztus 30.

Telki Polgármesteri Hivatal

