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Tisztelt Sziil6!

A t6rit6si dijak feltlvizsgilatira 2018-t6l nem kertilt sor, azonban a gazdas|gi helyezet v|lt6zisaira val6
tekintettel Kistokaj Kozs6g Onkorm6nyzatKepvisel6-testtilete 2022. 07. 28. napjan megtartott ii16s6n a
a nyersanyag norm6kat 6s a t6rit6si dijakat feliilvizsg6lta 6s m6dositotta.

A gyermek6tkeztet6s nyersanyag norm6i 6s t6rit6si dijai 2022, szeptember 1. napjft6l m6dosulnak
(1012022. (VII.29) <inkorm6nyzati rendelet), ez6rt szeptember 1. napjft6l az al6bbi t6rit6si dijak
keriiltek megillapitisra:

1. A bdlcs6dei gyermek6tkeztet6s tekintet6ben a fizetendd t6rft6si dij:
600.-F t+27 o/o Afa: azaz bratt6 7 62.-F t

2. Az 6vod,ai gyermek6tkeztet6s tekintet6ben a fizetend6 t6rit6si dij:
5 5 0 .-F t+27 % Afr azaz brutt6 699.-Ft

Az onkorminyzat az ingyenes 6s kedvezm6nyes int6zm6nyi gyermek6tkeztet6s a Gyvt. 21lB $-6ban
foglaltaknak megfelel6en biztositja. Aki jogosult ingyenes 6vodai, illetve b<ilcs6dei 6tkeztet6sre,
annaka jogszabilly szerint nyilatkozatot kell leadnia 2022.09.07-ig (6. mell6klet a32812011.(XII.29.)
Korm. rendelethez), ennek hirfnyr[ban a kedvezm6ny nem vehet6 ig6nybe.

SajnSlaJos m6don szigoritanunk kell az 6tkeztet6s ig6nybev6tele, a lemond6sok kezel6se 6s a

kedvezm6nyek 6rv6nyesit6se tekintet6ben is.

Amennyib en az int6zmdnyi gyermek6tkeztet6st betegsdg, vagy m6s ok miatt a gyermek nem veszi
ig6nybe, a sziil6 azt a Kistokaji Ovoda, B<ilcsrlde 6s Konyha 6lelmez6svezetojenel bejelenti k<iteles reggel
08.00 6rdig. Amennyiben ezen bejelent6si kiitelezetts6g6nek a sziil6 hatfriddben eleget tesz, a
tilvolmarad6s idejdre mentesiil az int6zm6nyi gyermeketkeztetesdrt fizetendo t6rit6si dij fizet6s6nek
kiitelezetts6ge al6l.

A t{volmaradrfs bejelent6s6t elmulasztrf a mulasztfssal 6rintett 6tkez6si napokra teljes iisszegii
t6rit6si dij megfizet6s6re kiitelezett. (Ezen szab:ily a kedvezm6nyes, vagy ingyenesen 6tkez6kre is
6rv6nyes!!!)

Elelmez6sv ezet6 el6rhet6s6ge: elelmezesvezeto@kistokaj.hu, tel: +36301742-63-73

A tdrit6si dijak ut6lag, a tfugyh6napot kdvet6en keriilnek kisztml6zftsra, melyet a krivetket6 h6nap 15.-
napj6ig kell megfizetni. A t6rft6si dii meefizet6se k6t m6don tiirt6nhet:

1. k6szp6nzbenz borit6k kertil kiosztSsra, a befizet6s napjainak pontos d6tuma adott, ezen napokon
kiviil, k6szp6nzt nem 5ll m6dunkban elvenni, ez6rt k6rjiik ezen napok pontos betartilsflt, vagy az 6tutal6s
lehetos6g6nek vrilasztSs6t.

2. 6tatal6ssal: err6l ir6sbeli nyilatkozatot kell leadni 6s

kikiilddsre a sz6mla, ami alapjin a befizet6s teljesitheto

Meg6rt6siiket 6s egy0ttmtikcid6siiket k<isz<injiik!

Kistokaj, 2022. augusztus 30.
Tisztelettel:

az abban megjelolt e-mail cim6re kertil
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