Tisztelt Szülők!

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése értelmében 2022. szeptember 1től változnak a gyermekétkeztetés térítési díjai, valamint az eddigi utólagos térítési díj fizetésről áttérünk
a tárgyhavi fizetésre. A döntés alapján a változásokról ezúton tájékoztatjuk Önöket:
1. a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak 2022. szeptember 1-től 30%-kal, 2023. január 1től további 15%-kal fognak emelkedni, így a díjak az alábbiak szerint alakulnak:

Ellátási forma

Étkezési jogcím

Óvoda napközi ellátás

Intézményi
térítés díj (Ft)
2022.09.01-től

Intézményi
térítés díj (Ft)
2023.01.01-től

Egész nap ellátás

562

645

Tízórai

116

133

Ebéd

339

390

Uzsonna

107

122

A táblázatban szereplő díjak az általános forgalmi adót már tartalmazzák.
2. 2022. szeptember 1-től a speciális étkezésért eltérő térítési díjat kell fizetni. A speciális étkezés
térítési díjai az alábbiak szerint alakulnak:
Ellátási forma
Óvoda napközi ellátás

Étkezési jogcím

Intézményi térítés Intézményi térítés
díj (Ft)
díj (Ft) 2022.09.01től
2023.01.01-től

Egész nap ellátás

776

860

Tízórai

160

178

Ebéd

469

519

Uzsonna

147

163

A táblázatban szereplő díjak az általános forgalmi adót már tartalmazzák.

3. Bevezetésre kerül a gyermekétkeztetésben a tárgyhavi fizetés. Ez azt jelenti, hogy az étkezés
térítési díjáról a számla a tárgyhónapban hónap elején kerül kiállításra, és a díjat még abban a
hónapban meg is kell fizetni. Kérjük, hogy a fizetési határidőket fokozottan figyeljék, és tartsák
be, mert a gyermekétkeztetés megrendelése a számla kifizetésével válik véglegessé. Kérjük,
hogy amennyiben a tárgyhót megelőző hónap 20-ig nem érkezik meg Önökhöz a számla, azt a
Szolnok Városi Óvodák felé jelezni szíveskedjenek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2022. szeptemberében az eddigi gyakorlattól eltérően keletkezik
számla.
4. A tárgyhavi fizetés bevezetésével az étkezés lemondásának lehetősége természetesen továbbra
is megmarad. Amennyiben betegség vagy más ok miatt az étkezést lemondják, akkor a
lemondott étkezés díja a következő hónapra kiállított számlában kerül jóváírásra.
5. Mivel ezentúl a számlák kiállítása előre történik, kérjük, hogy minden változást a lehető
leghamarabb szíveskedjenek jelezni. Felhívjuk a figyelmet, hogy étkezési típust váltani tanév
közben a korábbi gyakorlattól eltérően csak a számla kiállítását megelőzően lehet, azaz a
tárgyhót megelőző hónap 30-ig.

Szolnok, 2022. augusztus 16.

Szamosfalviné Törőcsik Ibolya
igazgató

