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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018-as tanévben az étkezési térítési díjak az előző
tanévi étkezési napok alapján, a tanítási napokra számított átlag szerint kerülnek megállapításra.
Eszerint a 2017/2018-as tanévben 181 tanítási napra, valamint a várhatóan 2018. január 01-től
történő áremelkedést is kalkulálva kerül a havi térítési díj kiszámításra. A befizetés a számlavezető
banknak adott állandó átutalási megbízással történik.
A tanévben ténylegesen igénybevett étkezések alapján, a tanulmányi év végén kerül sor az
elszámolásra. Ekkor kerül megállapításra a ténylegesen igénybevett étkezés díja és a befizetett
összeg közötti különbözet, s túlfizetés esetén megtörténik annak pénzügyi rendezése.
A megbízás alapjául szolgáló átlagos térítési díj összegéről külön tájékoztatjuk a Szülőket. (Banki
adatlap c. nyomtatvány). Ezt követően kérjük leadni a gyermekellátási felelősnek az állandó
átutalási megbízás egy másolati példányát az iskola által meghatározott időpontban.
Csekken történő befizetés csak hónap közben igénybe vett szolgáltatás esetén lehetséges, és csak a
tört havi részre vonatkozóan.
Az étkezés megrendelése a „Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez” c.
nyomtatványon történik. A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról
írásban kell nyilatkozni ! (Étkezés lemondása c. nyomtatvány)
Az étkezési kedvezményekre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de legkésőbb
2017. augusztus 15-ig 700-1500 kell benyújtani az iskola gazdasági irodájában vagy
elektronikus úton elküldeni; email: kissne.sarkozi.emese@fin.unideb.hu
Tájékoztatom a Szülőket, hogy a korábbi tanév esetleges étkezési díj hátralékát a beiratkozásig
rendezni szükséges. Azon tanuló számára, akinek a tanév kezdéséig, illetve a következő tanévben
két hónapot meghaladóan hátraléka mutatkozik, szeptembertől, illetve a következő hónaptól az
ellátást nem áll módunkban biztosítani.
A hátralék rendezését követően, természetesen az étkezés ismételten igénybe vehető.
Megértésüket köszönöm.
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