Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában
1139 Budapest, Lomb u. 41.
OM azonosító: 035491

TÁJÉKOZTATÓ EBÉDBEFIZETÉSRŐL,
LEMONDÁSRÓL, KEDVEZMÉNYEKRŐL A 2018/2019. TANÉVRE

Az ebédelés helyszíne: Katona József Szakgimnázium menzája
(1138 Budapest, Váci út 107.)
Időpontja: 11.30-12.15 óra között, szünetben
(a diákok étkezése szervezetten, tanári felügyelet mellett történik)
Ebéd térítési díja:
- teljes áru térítési díj: 560,- Ft/nap
- kedvezményes térítési díj: 280,- Ft/nap
Intézményünkben havi rendszerben történik az ebédbefizetés a szülő által – az igénylőlapon –
bejelölt napokra, minden hónap 15-e körül (a következő hónapra). A pontos időpontot mindig
előre jelezzük.
Befizetni az igénylőlap leadásával egyidejűleg az előre megadott 2 napon 12.00 óráig a Forrai
titkárságon, a szünetekben lehet. (Kérjük, hogy a diákok pontosan kiszámolt összeggel
jöjjenek befizetni!)
Lehetőség van az ebéd díját az iskola számlájára utalni: Forrai Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában 10900042-0000000956380052, UniCredit Bank. Az igénylőlapot a Forrai titkárságon vagy e-mailen ebben az esetben
is le kell adni. (Kérjük, hogy a diák nevét, osztályát, valamint az „ebédbefizetés”
megnevezést a megjegyzésben tüntessék fel!)
Az ebédjegyek átvételére a Forrai titkárságon kerül sor minden héten hétfőn délelőtt.
Étkezés lemondása, jóváírás rendje:
 Hiányzás esetén a következő napi étkezés lemondható 9 óráig. A lemondás 24 óra múlva
lép életbe, és a következő befizetéskor írható jóvá. Amennyiben a diák a lemondott
napok után továbbra is hiányzik, újra le kell mondani, mert a folytatás nem automatikus.
 Lemondásra írásban van lehetőség a csehz@forrai.eu e-mail címen. Kérjük, írják meg a diák
nevét, osztályát, mettől meddig kérik a lemondást. Lemondás nélkül a térítési díj
visszatérítésére a szülő nem tarthat igényt. A tanárok felé történő jelzés a hiányzásról
nem jelenti egyúttal az ebéd lemondás megtörténtét, azt külön kell jelezni.
Ételallergia fennállása esetén a diáknak az ételkiadás során feltétlenül jeleznie kell azt!
Étkezéssel kapcsolatos ügyek intézése:
Cseh Zita: csehz@forrai.eu
forrai.hu/iskolai-etkezes/ (www.forrai.hu (nyitólap/iskolánk/iskolai étkezés)
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Normatív étkezési kedvezmények:
1.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknél
 óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán a térítési díj 100%-át,
 az iskola 9-13. évfolyamán a térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 19. § (1) alapján
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az állandó lakóhely szerinti önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell igényelni.
A jogosultság megállapításához érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapításáról szóló határozat szükséges.
A kedvezmény igénylésének feltétele:
 Egyedülálló szülő, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén az egy főre
jutó jövedelem nem haladhatja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 140%-át (2018-ban
39.900,- Ft).
 Egyéb esetben a legkisebb öregségi nyugdíj 130%-át (2018-ban 37.050,- Ft).
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 1 évre szól. A jogosultság
érvényességének időpontját figyelemmel kell kísérni. A lejárat előtt 3 hónappal kezdeményezhető
a felülvizsgálata. Lejárt határozat esetén teljes térítést kell fizetni.

2.

Három- vagy többgyermekes családok esetén:
 gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani. A
kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:
a) a 16 éven aluli,
b) a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve
felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

A jogosultság megállapításához szülői nyilatkozat, a MÁK vagy más pénzintézeti kifizetőhely (pl:
BM, HM) által kiállított családi pótlékról szóló igazolás szükséges.
A 16. életévét betöltött középfokú, valamint felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló
gyermek (testvér) esetén iskolalátogatási igazolást is be kell nyújtani. Felsőfokú tanulmányok
esetén ez tanulmányi félévenként esedékes. A 2018/19-es tanévre szóló iskolalátogatási igazolást
szeptember hónapban kell benyújtani. A benyújtás időpontjáig teljes térítést kell fizetni. Az
igazolás benyújtását követően a kedvezményt visszamenőleg érvényesítjük.
Ha a három- vagy többgyermekes családban van felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló
gyermek, a családi pótlékról szóló igazoláson a harmadik gyermek figyelembevételével folyósított
összegnek kell szerepelnie (gyermekenként 16 vagy 17 ezer Ft).
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3.

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek estén:
 a tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani.

A jogosultság megállapításához szükséges dokumentumok:
 „Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről" elnevezésű
nyomtatvány. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi
gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa
állítja ki, vagy
 Magasabb összegű családi pótlékról szóló MÁK igazolás, vagy
 Kártya formátumú hatósági bizonyítvány
Az érvényesség időpontját figyelemmel kell kísérni. A folyamatosság biztosítása
érdekében célszerű a felülvizsgálatot időben kezdeményezni.
 Sajátos nevelési igényű gyermek esetén az adott tanévre érvényes országos/megyei
szakértői bizottság szakértői véleménye (Nevelési Tanácsadó, tankerületi szakértői
bizottsági vélemény nem jogosít!), vagy
 A megyei/országos szakértői bizottság igazolása a juttatások és kedvezmények
igénybevételéhez. (A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.
(II.26.) EMMI rendelet 12.§ e) pontja).
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen adható. Nem vehető igénybe a gyermekvédelmi
gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos
intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermek után.

A kérelem benyújtása:
Kérelmet írásban lehet benyújtani az IGÉNYLŐLAP ÉS NYILATKOZAT NORMATÍV
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYHEZ űrlap kitöltésével, a szülői nyilatkozattal és a
szükséges igazolásokkal együtt.
Kérelemhez nyomtatvány a titkárságon kérhető, illetve e-mailben is megküldjük a szülőknek,
valamint az iskola honlapján is letölthető.
A kérelem benyújtási határideje a 2018/2019-es tanévre: 2018. augusztus 23.

Wesselényi Balázs
intézményvezető-helyettes
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