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rÁrÉxozraró ÉrrnzÉs MEGszERvEzÉsÉnór-

Étkezés megrendelése: a2011/2018-os tanévrg Vonatkoző étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a
személYes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a
végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni.

Nor{natív étkezési kedvezmény igénylése;. Azltkezést tédtési díj kedvezrnényeinek igénybevételejogosultság
alaPjántörténik,ajogosultságotigazolnikell. -ÓvodainevelésbenrészesülőgyármekesZtéia328/20iÍau,2gj
Korm. rendeIet 6. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot,
- általános, vagy középiskolában taulló gyermek, vagy fiatal fetnőtt
s z ámú me l léklet s zerinti ny ilatkoz ato t,

- átmeneti gondozásban lévŐ, ideiglenes hatállyal elhelyezet és a nevelésbe vett, valamint az tttógontlozói
ellátásban

_részesÜlő fiatal felnőtt inglenes glermekétkeztetes igénybevételére való jogosultságához a 328/201].(X]].2g.)
Korm. rendelet 9. számu mellékletet szeriníi nyilatkozatot kell benyujtani,

A kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de legkésőbb 20l7, június 30. napjáig ketl
benyrijtani! Leadás az étkezést biztosító intézmény élelrnezésszervezőjénól.

A nyllatkozatok. mellékletek letölthetők a rvrvw.diminfo.hu internetes oldalról.

Rászorultsági kedvezménv igénylése: a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni
rászorultsága alapján további gyennekenkénti kedvezményt állapithaí rneg. A rászorultsáli kedveziiény
megállaPÍtása iránti kérelrnet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Ósztályához kell benyujtani. Á
díjkedvezmény megállapítására az önkolnányzatközigazgatási területén a polgármester jogosult.

MenÜválasztás: a szolgáItaíó ,,A" és ,,B" menüt biáosít az éíkezők számára, ezek jelölése az étkezőkhöz
eljuttatott étlapokon történik, Az étlapok leadási határidejéről a tanóv folyamán az intéznrényekben tájékozódhat,
ha a menüválasáás nem történik meg határidőre ,,A'' menü kerül rendelésie.

betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondására legkorábban a tárg},napot megelőző nap
reggel 9.00 óráig van lehetőség (hétfő esetén pénteken).

litkezllsi.térítési díi meefizetése: a tárgyhavi étkezési téritési díj befizetése tárgyhó 1O-ig az előre meghatározott
beszedési napokon történik. Fizetés elmaradása esetén az étkezés nem kerül megiendelésre.

A készPénzes befizetés mellett lehetőséget biztosítunk az étkezési térítési díj csopofios beszedési megbízással való
megfizetésére. Amennyiben sz€retne élni a lehetőséggel, szíveskedjen siámlávezető bankjában álhatalmazást
adni a csoportos beszedési megbízás teljesitésére! Ha számláját azoTP Bank vezeti, a felhatalmazás nyorntatvány
bank felé történő továbbításáról élelmezésszeryező munkatársaink gondoskodnak, tehát kitöltés után résztinkre
juttassák vissza! (A felhatalrnaás letölthető a wrvw,ilinriní'o.htl intemetes oldalról)
A lelhatalmazás kitöItéséhez szükséges adatok:
Név: Debreceni Intézménl,rnűködtető Központ
Számlaszám: 1 l 738008- 158 13619
Cim: 4026, Debrecen, KáIvin tér 2/ A.
Banki azonosító: Al 581361 9

|ogyasáó azonosítója: az éíkezést igénybevevő TAJ száma (9 számjegy folyamatosan)
Etkezéssel kapcsolatos információk: lywlv.dirrrir}.fghtt internetes oldalon.

uíán a 328/20ll.d]1.2S ) Korm. rentlelct 8.


