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Az étkeztetést nyújtó Gazdasági Szervezet tájékoztatása
Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét az alábbiakra!!!
Amennyiben a jogosultság feltételeit érintő lényeges tény, körülmény, vagy személyi adataik megváltoznak, a
változást követő 15 napon belül kötelesek azt bejelenteni:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt érintően a hatósági határozatot hozó önkormányzati hivatalnak,
- három vagy többgyermekes családok gyermekeit megillető kedvezmény igénylése esetén ha a
 18 éven aluli gyermekek bármelyike betölti a 18. életévet, vagy a
 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló tanulmányait befejezte, vagy
megszüntette, vagy a 25. életévét betöltötte, vagy a
 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre vonatkozóan az emelt összegű családi pótlék folyósítás
feltételei már nem állnak fenn
az étkeztetést nyújtó gazdasági szervezetnek.
Ha a jelen igénylés benyújtásakor a fenti igazolások hiányoznak, a kedvezményt figyelembe venni mind addig
nem lehet, amíg az előírt fenti igazolásokat nem csatolta a fizetésre kötelezett. Ezalatt teljes összegű térítési
díjat kell fizetni.
Ha a később csatolt igazolások szerint a kedvezmény megilleti a tanulót az addig teljes összegben térített napokra,
úgy a kedvezményt visszamenőlegesen a jogosultság kezdőnapjáig érvényesítjük. Az érvényesítés két módjával
élhet a fizetésre kötelezett,
1. pénzben visszatérítjük a teljes összegű térítési díj és a kedvezményes étkezés térítési díja közötti
különbözetet
2. a teljes összegű térítési díj és a kedvezményes étkezés térítési díja közötti különbözetet az elkövetkezendő
fizetési (étkezési) időszakra jóváírjuk, a visszafizetés különbözetét beszámítjuk az aktuálisan fizetendő
térítési díjba.
Mindkettő esetben számlát (és jóváíró számlát is) állítunk ki a befizető felé.
Javasolom a T. Szülőknek, hogy ha a gyermek a kedvezményre jogosító feltételek közül több jogcím alapján is
jogosult az étkezéstérítési díjkedvezményre, akkor lehetőleg a rendszeres gyermekvédelmi, vagy tartósan beteg
jogcímet válasszák az igazolások benyújtása miatt. Így elkerülhető, hogy esetleg figyelmetlenségből pénz
visszafizetési kötelezettségük keletkezzen.
Tájékoztatom a Szülőket továbbá arról is, hogy a sajátos nevelési igényt megalapozó tartós betegségek, illetve
fogyatékosságok közül nem minden jogcím ad lehetőséget a kedvezményes étkeztetés igénybe vételére. Több tartós
betegség és fogyatékosság figyelembe vehető az ingyenes tankönyv támogatáshoz, ugyanakkor az étkezési térítési
díjkedvezmény megállapításához nem megfelelő az SNI betegség jogcíme. Erről külön rendelet van érvényben,
amely az egyes betegség csoportokat felsorolja. Így pl. igénybe vehető a testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos gyermek esetén,
de nem vehető figyelembe a dyslexia, dysgrafia, más SNI jogcím esetében. (részletes jogszabályi információ a
www.eszgsz.hu weblapon elérhető lesz szeptember 01-től).
Ugyanezen a honlapon részletes tájékoztatást kaphatnak az ebéd befizetés, lemondás rendjéről.
A tájékoztatóban leírtakkal kapcsolatban telefonon is állunk rendelkezésükre, ha további kérdés merülne fel az
alábbi számokon: ÉSZ GSZ központja, Kalauz Erzsébet ellátási ig.h. 06/1/ 606-6047, vagy Ferencz Krisztina 06/1/
606-6046.
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