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Ezen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó
előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások
függvényében, de legalább évente történik.
1. A szabályzat célja:
A szabályzat célja, hogy az étkezés megrendelése, befizetése, a megrendelt szolgáltatások
naprakész nyomon követése, adatszolgáltatása és elszámolása a beszállító és a vevők számára
is kiszámítható és követhető legyen.
A szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok:
-

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

-

a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló
149/1997 (IX.10) kormányrendelet.

-

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

-

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható biztosítékokról szóló
328/2011 (XII.29) kormányrendelet.

2. A szabályzat hatálya:
Ezen szabályzat hatálya kiterjed a Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Óvoda által ellátott gyermekekre, tanulókra.
3. Az étkezésben résztvevők köre:

-

a Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
intézményegységben résztvevő tanulók, óvodás gyermekek, munkavállalók

4. Az étkeztetési tevékenység ellátása:
Intézményünk az intézményi étkezési feladatokat (ebéd) külső étkeztető cég (Füredi Hableány
Bt) közreműködésével biztosítja. Az étkeztetési feladatokat ellátó szolgáltató a megkötött
vállalkozási szerződés alapján tanítási napok időtartama alatt naponta élelmet főz az
óvodásoknak és a tanulóknak. A tanulók és óvodások számára a tízórai és uzsonna elkészítését
az intézmény maga végzi.

5. Az étkeztetés / ebéd lebonyolításának formái:
A szolgáltató az étkeztetést egyéni ellátási rendszer keretében bonyolítja le. A fogyasztásra
alkalmas készételt az erre a célra rendszeresített, előírásoknak megfelelő szállító edényekben
az intézmény étkező helyére szállítja. Az intézményben az ételkiosztást a szolgáltató
munkatársai végzik az ételkiosztás helyszínén a HACCP rendszernek megfelelően.
6. Az étlapok összeállítása, rendelkezésre bocsátása:
Az étlapok összeállítása a szolgáltató feladata. Az intézmény követelményei közé tartozik a
többféle egészségállapotnak megfelelő étel biztosítása (pl. tej-, tojás-, lisztérzékenység stb).
7. Az étkezés megrendelése, az étkezés lemondása
A szülő minden tanév elején a tankönyvosztás alkalmával nyilatkozik arról, hogy gyermeke
számára milyen étkezést kér az adott tanévre, továbbá nyilatkozik arról, hogy kér –e normatív
támogatást. A szükséges igazolásokat a nyilatkozat mellé csatolja.
Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a délutáni foglalkozást nem veszi igénybe.
Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. Az óvodában minden gyermek napi
háromszori étkezésben részesül.
A tanítási év ideje alatt minden változást írásban, az „Étkezési változás nyilatkozat” nevű
nyomtatványon kell bejelenteni. Az adott napi étkezés megrendelése „A jelen és távollevők
dokumentálása” nevű nyomtatvány alapján történik.
Az étkezés lemondása (felnőtt és gyerek) telefonon vagy személyesen történhet minden nap
9.00 óráig, mert csak ebben az esetben tudjuk a napi étkezők számából a gyermeket törölni.
Az intézmény a lemondásokat figyelembe véve naponta, telefonon rendeli meg a Szolgáltatótól
az étkezést.
8. Étkeztetési térítési díj
Az óvodai, iskolai ellátást igénybevevők az étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja a Gyvt. alapján az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetésért fizetendő
személyi térítési díj ezen összegnek az általános forgalmi adóval növelt összege és az
igénybevett étkezések számának szorzata. A fizetendő térítési díjak (tízórai, ebéd, uzsonna)
megállapítása az igazgató feladata, melynek mértékét a presbitériummal el kell fogadtatnia. Az
intézményi étkezési térítési díját a jelen Étkezési térítési Szabályzat I. számú melléklete

tartalmazza. Az ebéd térítési díja a Szolgáltató által megadott, mindenkor érvényes
nyersanyagár mértékű.
9. Az étkezési térítési díj kedvezményei:
Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 21/B § alapján normatív kedvezmény illeti meg az arra
jogosultakat
1. Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben
részesülő gyermek számára, ha
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
e) nevelésbe vették;
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az 1-8. évfolyamon nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
b) nevelésbe vették;
2. Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív
kedvezményével kell biztosítani az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő tanuló számára,
a) ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára,
Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy
jogcímen vehető igénybe.
A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes
hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem
jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre.
Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali
rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.
A rászorultsági alapon járó ingyenes vagy kedvezményes étkezésre szóló igényre folyamatosan,
egész évben lehet nyilatkozatot benyújtani, az azt követő hónaptól már ingyenes vagy
kedvezményes étkezésben részesül az óvodás vagy diák. Az ingyenes vagy kedvezményes

étkezés igénybe vételhez szükséges okmányokat a Bán Zsigmond Református Általános Iskola
titkárságán adható le.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője a gyermek egyéni rászorultsága alapján további
gyermekenkénti kedvezményt állapít meg (egyedi térítési díjtámogatás).
A szülő, amennyiben anyagi helyzete miatt nem tudja fizetni gyermeke étkezését kérelmet
nyújthat be kedvezmény igénylésére az iskola igazgatójához. A térítési díj szociális
kedvezményének mértékéről szóló határozatot a szülő írásban megkapja. Elutasító határozat
esetén a szülő méltányossági kérelmet nem nyújthat be az iskola igazgatójához.
10. Térítési díj fizetése:
A térítési díj beszedése havonta, egy havi időtartamra előre történik minden hónap 10-től a
hónap végéig.
Intézményünkben az étkezési igény nyilvántartása és a számla kibocsátása a HÉDI étkezési
számlázó programmal történik.
A térítési díj beszedő a programba naponta felvezeti a jelen és távollevőket, valamint az adott
hónapra vonatkozó támogatás módját és mértékét. A térítési díj beszedése az étkezők
nyilvántartása alapján történik, az étkezési napok és a megállapított térítési díj
figyelembevételével.
A térítési díj beszedő személyét az intézmény vezetője jelöli ki.
A befizetés történhet készpénzben minden hó 10-től 8.00 – 16.00-óráig az iskolatitkári
irodában, valamint egyéni utalással az intézmény bankszámlájára.
Amennyiben befizetési kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, fizetési felszólítást kap, mely
tartalmazza a be nem fizetett összeget. Ha a pótlás az adott időpontra nem történik meg, az
összeget hátralékként kezeljük.
A fel nem használt, de előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja az
intézmény, vagy kérelemre a befizető részére a díjbeszedő visszafizeti, ha az étkezést a szülő
vagy a tanuló 2 nappal korábban lemondja.

11. Záró rendelkezések:
Jelen Szabályzat 2018. október 01. napjával lép hatályba, és ezzel minden korábbi vonatkozó
belső utasítás hatályát veszti.
A Szabályzat tartalmát ismertetni kell a munkatársakkal, valamint a szülőkkel.
A Szabályzat egy – egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény gazdasági irodájába,
az igazgatói irodában és az óvodavezető irodájában.
A felelős vezetőnek gondoskodnia kell a Szabályzat folyamatos, a hatályos jogszabályoknak
megfelelő módosításáról.

Tiszafüred, 2018. szeptember 27.
…………………………….
intézményvezető
………………………………………
fenntartó

1. számú melléklet
Étkezési térítési díj mértéke

Az igazgató által, az élelmezést biztosító vállalkozással kötött szerződés alapján megállapított
étkezési térítési díjak mértékét a presbitérium hagyja jóvá

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ

Megnevezés

ISKOLA
Teljes ár

50%

Tízórai

69 Ft

34 Ft

Ebéd

267 Ft

Uzsonna

Megnevezés

ÓVODA
Teljes ár

50%

Tízórai

64 Ft

32 Ft

133 Ft

Ebéd

188 Ft

94 Ft

58 Ft

30 Ft

Uzsonna

61 Ft

30 Ft

Összesen

394 Ft

197 Ft

Összesen

313 Ft

156 Ft

Munkavállaló

Ebéd

422 Ft

1. számú melléklet
Étkezési térítési díj mértéke

Az igazgató által, az élelmezést biztosító vállalkozással kötött szerződés alapján megállapított
étkezési térítési díjak mértékét a presbitérium hagyja jóvá

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ

Megnevezés

ISKOLA

Megnevezés

ÓVODA
Teljes ár

Teljes ár

50%

Tízórai

81 Ft

40,5 Ft

Tízórai

75 Ft

Ebéd

359 Ft

179,5 Ft

Ebéd

269 Ft

Uzsonna

80 Ft

40 Ft

Uzsonna

75 Ft

Összesen

520 Ft

260 Ft

Összesen

419 Ft

Munkavállaló

Ebéd

456 Ft

Érvényes: 2018.10.01-től visszavonásig.

