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Térítési díj befizetése
Záró rendelkezések

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 Pick Gyermeknevelési Alapítvány által fenntartott Pick
Alapítványi Óvoda és a Pick Alapítványi Bölcsőde intézményegységben működtetett
gyermekétkeztetésre.
3. Az étkezésben résztvevők köre:
-a Pick Alapítványi Óvodában és a Pick Alapítványi Bölcsődében jogviszonnyal rendelkező
gyermekek.
4. Az étkeztetési tevékenység ellátása:
Intézményünk az intézményi étkezési feladatokat külső étkeztető cég (EUREST Kft.)
közreműködésével biztosítja. Az étkeztetési feladatokat ellátó szolgáltató a megkötött
vállalkozási szerződés alapján tanítási napok időtartalma alatt naponta élelmet főz az
óvodásoknak.
5. Az étkeztetés lebonyolításának formái:
A szolgáltató az étkeztetést egyéni ellátási rendszer keretében bonyolítja le. Az élelmezés
részfolyamatai közül a központi főkonyhában történik a raktározás, az előkészítés, az
ételkészítés.
A fogyasztásra alkalmas készételt az erre a célra rendszeresített, előírásoknak megfelelő
szállító edényekben az étkező helyekre szállítja, amelyek földrajzilag elkülönülnek a központi
főkonyhától.
A vállalkozó szolgáltatásába beletartozik a főző konyháról a melegítőkonyhába az
ételszállítás biztosítása a vállalkozó által biztosított ételszállító járművel, szabványosított
hőtartó edényekben,
A mosogatást és az ételkiosztást a Pick Gyermeknevelési Alapítvány konyhai alkalmazottja
végzi, a helyszínen, a HACCP rendszernek megfelelően.
6. Az étlapok összeállítása, rendelkezésre bocsátása:
Az étlapok összeállítása a szolgáltató feladata. A szolgáltató az összeállított étlap tervezetet a
tárgyhetet megelőző hét keddig elektronikus úton megküldi az Intézmény vezetője részére
észrevételezésre.
Az Intézmény követelményei közé tartozik a többféle egészség állapotnak megfelelő étel
biztosítása Pl:- tej, tojás,lisztérzékenység, stb).
7. Az étkeztetés megszervezésének és lebonyolításának felelősei:

Az óvoda vezetője és a bölcsődevezető:
-megszervezi és állandó konroll alatt tartja az étkeztetéssel kapcsolatos mechanizmusokat;
-a szolgáltató értesítése alapján megtervezi a költségvetési év során várhatóan jelentkező
étkeztetési kiadásokat, bevételeket, a kedvezmények figyelembe vételével;
Az alapítvány könyvelője:
-gondoskodik az étkeztetést ellátó szolgáltató által kiállított számlák határidőben történő
kiegyenlítéséről.
-ellenőrzi a beszedett és befizetésre került étkezési térítési díjakról kiállított számlákat
számszakilag, alaki és tartalmi szempontból;
-kimutatást készít az étkezési térítési díjban érvényesített normatív kedvezményekről
jogcímenként, adagszámra összesítve havonta;
-kimutatást készít az étkezési térítési díjban érvényesített rászorultsági kedvezményekről
jogcímenként, adagszámra összesítve havonta;
-koordinálja a térítési díj programmal kapcsolatos felhasználói problémákat;
-befogadja és ellenőrzi a szolgáltató által benyújtott, a vállalkozási szerződés keretében
elvégzett étkeztetési szolgáltatásról kiállított számlákat és bizonylatokat;
-ellenőrzi a szolgáltató által kiállított számlák és a beszedett étkezésitérítési díjak könyvelését,
téves kontírozás vagy könyvelés esetén intézkedik a téves tételek helyesbítéséről;
-adatot szolgáltat az alapítvány vezetősége részére a költségvetési kiadások és bevételek
megtervezéséhez.
8. Az étkezés megrendelése, a napi étkezés folyamata, az étkezés lemondása:
8.1. Az étkezés megrendelése:
-Minden év augusztus 31-ig a gyermek szülője a kiküldött nyomtatványon nyilatkozik arról,
hogy a következő tanév végéig milyen étkezést kér gyermekének, és milyen módon téríti azt.
-Ha a szülő változást nem jelent be a nyár folyamán, akkor szeptemberre ez a megrendelés
érvényes.
Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik akkor az Intézményben a
gyermekek számára a munkanapokon biztosítja a déli meleg főétkezést és az óvodában két
további étkezést, reggeli, illetve uzsonna formájában, a bölcsődében, három további étkezést
reggeli, tízórai, uzsonna formájában.
-A tanítási év ideje alatt minden változást írásban, a„Gyermekétkeztetés igénylése” nevű
nyomtatványon kell bejelenteni! Amennyiben nincs változás a megrendelt napok számában (a
munkanapokat figyelembe véve) és a napi étkezések típusában (reggeli, tízórai, ebéd és
uzsonna), úgy a fent leadott megrendelést kell alapul venni.
8.2. A napi étkezés folyamata:
-Csak az veheti igénybe az étkezést, akinek érvényes rendelése van az adott napra.
-Az óvodai és bölcsődei intézményegységben minden gyermek a saját csoportjában és az
óvodapedagógus, illetve a kisgyermeknevelő felügyeletében a csoportszobában étkezik.
8.3. Az étkezés lemondása:
-A napi, ill. a nem állandó változtatásokat az étkezésben a szülő az Intézmény aktuális
telefonszámán, vagy személyesen jelezheti a konyhán, az óvodatitkárnál, illetve az
óvodapedagógusoknál, kisgyermeknevelőknél, legkésőbb 10.00-ig.
-Fontos, hogy a lemondásra kerülő napokat és a lemondani kívántétkezéseket pontosan adják
meg! Változás esetén újból kell azt jelezni!
-Amennyiben az étkezés lemondása reggel 10.00 óráig megtörténik, úgy a következő napon
már nem kerül kiszámlázásra az étkezés.
-A lemondott étkezések térítési díja a következő hónapban jóváírásra, míg jogviszony
megszűnése esetén visszafizetésre kerül.
-Az Intézmények a lemondásokat figyelembe véve naponta, írásban rendelik meg a

Szolgáltatótól az étkezést.
9. Étkezési térítési díj:
Az óvodai, bölcsődei ellátást igénybevevők az étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni. A
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege. A Gyvt. 151 § (4) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés
személyi térítési díját ezen napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az
igénybevett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a
figyelembevételével
–az alapítvány kuratóriuma határozza meg
-a jelen Étkezési Térítési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
A térítési díj a Szolgáltató által megadott, mindenkor érvényes nyersanyagár + ÁFA mértékű,
amelyet módosítani évente egy alkalommal, közös megegyezéssel lehet.
A mindenkor hatályos, a térítési díj mértékét tartalmazó Hirdetmény a jelen Étkezési térítési
Szabályzat II. számú mellékletét képezi.
A térítési díjat:
-az ellátást igénybevevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más
törvényes képviselő,
-az ellátást igénybevevő gondnokolt esetén a törvényes képviselő
az intézménynek fizeti meg.
10. A térítési díj kedvezményei:
10.1. Normatív kedvezmény: A 1997. évi XXXI. törvény 151. § értelmében:
Diétás étkezés
A diétás étkezés megrendeléséhez a szakorvos által kiállított, a diéta típusát pontosan
meghatározó igazolást kell leadni az óvodatitkárnál. Csak olyan igazolás fogadható el,
amelyen pontosan fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó allergén anyagok.
Felülvizsgálat vagy változás esetén a szülő felelőssége az új szakorvosi igazolás leadása.
Támogatások igénylése, érvényesítés kezdete
Normatív támogatások az alábbi jogcímen vehetők igénybe:
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3. Olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
4. Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
5. Olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér nettó összegének a 130%-át
6. Nevelésbe vették
A szülő (törvényes képviselő) köteles a közétkeztetést biztosító szervet írásban tájékoztatni az
ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról
15 napon belül.
1.)Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Hátrányos helyzetű, Halmozottan hátrányos
helyzetű
Amennyiben a gyermek részére rendszeres kedvezményre való jogosultságot állapít meg a
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgálati Iroda, azt a szülő
(törvényes képviselő) 15 napon belül köteles az étkezést biztosító intézmény felé bejelenteni,
amely a határozatban közölt dátumtól érvényesíti az oktatási kedvezményt.
Igazoló okirata:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító jogerős
határozat.
Amennyiben a gyermek részére hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet
került megállapításra Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgálati

Iroda, azt a szülő (törvényes képviselő) 15 napon belül köteles az étkezést biztosító
intézmény felé bejelenteni, amely a határozatban közölt dátumtól érvényesíti az oktatási
kedvezményt.
Igazoló okirata:
A hátrányos helyzet illetve a halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultságot
megállapító jogerős határozat.
2.) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
Tartósan beteg gyermek:
Külön jogszabályban meghatározott, magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségben
szenved.
Igazoló okirata:
¾ A Magyar Államkincstár által kiállított, magasabb összegű családi pótlék
megállapításáról szóló határozat másolata, vagy
¾ Szakorvos által kiállított, 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet szerinti Igazolás
tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata
Fogyatékos gyermek: (SNI)
Gyermekétkeztetési kedvezmény szempontjából az a gyermek, aki a Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 25. pontja értelmében sajátos nevelési igényű gyermeknek
minősül.
Igazoló okirata:
Érvényességi időszakot tartalmazó Megyei/Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői
Bizottsága által kiadott szakértői vélemény, amely megállapítja, hogy a gyermek sajátos
nevelési igényű.
3.) Olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
Igazoló okirata:
¾ A családban élő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre vonatkozó a
Magyar Államkincstár által kiállított, magasabb összegű családi pótlék
megállapításáról szóló határozat másolata vagy
¾ A családban élő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre vonatkozó
szakorvos által kiállított, 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet szerinti igazolás
tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata
¾ A családban élő SNI- s gyermekre vonatkozó, érvényességi időszakot
tartalmazó Megyei/Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága
által kiadott szakértői vélemény
4.) Olyan családban él, amely három vagy több gyermeket nevel
A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:
1. tizennyolc éven aluli
2. a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő,
illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
3. életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket.
Kivéve: a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a
nevelőszülőknél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal
felnőtt.
A gyermekek számában bekövetkezett változást a szülőnek (törvényes képviselőnek) 15
napon belül be kell jelentenie az óvodatitkárnál. Az eltartott gyermekek számának
megváltozása esetén az új térítési díjat bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.
5.)Olyan családban él, amelyben egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett (nettó) összegének a

130%-át.
A kedvezmény e jogcímen történő megállapításához a szülő (törvényes képviselő) a
328/2011. (XII.29) Kormány rendelet 6. sz. mellékletén tesz nyilatkozatot.
6.)Nevelésbe vették:
Igazoló okirata:
A nevelésbe vételt igazoló jogerős gyámhatósági határozat
A normatív kedvezmény érvényesítésének kezdő időpontja:
¾ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, esetén a gyermekétkeztetés
normatív kedvezmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság kezdő időpontjától, illetve legkorábban az ellátás
igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet.
¾ egyéb esetekben a gyermekétkeztetés normatív kedvezmény az azok
igénybevételére jogosító feltétel fennállásának az óvodatitkár részére történő
bejelentését, illetve igazolásátkövető naptól illeti meg a kötelezetett.
A (6) bek. értelmében „A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.”
Az étkezés
-Térítési kedvezményre való jogosultságnak az igényléskor, illetve a tárgyév okt. 01-én is
fenn kell állnia.
-Megszűnik a kedvezményre való jogosultság, ha az igazoláson szereplő lejárat időpontját
követően a jogosultság nem kerül megújításra.
II. GONDOZÁSI DÍJ BÖLCSŐDÉBEN

1997. évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról), valamint a
328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról)
gondozási díjra vonatkozó jogszabályi előírásainak megfelelően az intézmény megállapítja az intézményi és a
személyi gondozási térítési díjat.
A szülőkkel kötött megállapodási szerződésben rögzítik a bölcsődei gondozási díj összegét a szülői
nyilatkozatok alapján.
A maximális gondozási térítési díj összegét a fenti jogszabályi előírások betartásával a PICK Gyermeknevelési
Alapítvány Kuratóriuma határozza meg.

III. ÓVODAI NEVELÉSI DÍJ ÓVODÁBAN
„229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 77. § (1) * alapján:
Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény szolgáltatásainak igénybevételét az Nkt.
31. § (2) bekezdés c) pontja szerinti fizetési kötelezettséghez kötheti, kivéve, ha az egyházi köznevelési
intézmény vagy a magán köznevelési intézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy
egyoldalú nyilatkozat alapján részt vesz a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában.”
„2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 31§ 2. (c) : az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá
az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli
megállapodásban - fizetési kötelezettséghez köthető, az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a

kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan - írásbeli megállapodásban - az 53. § (1)-(10)
bekezdésében foglaltaktól el lehet térni.
A szülőkkel kötött megállapodási szerződésben rögzítik az óvodai nevelési térítési díj összegét.
A maximális gondozási térítési díj összegét a fenti jogszabályi előírások betartásával a PICK Gyermeknevelési
Alapítvány Kuratóriuma határozza meg.

11. Térítési díj fizetése:
Az étkezési térítési díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni. A szülő minden hónap 5.- ig számlát és
csekket kap az aktuális összegről. A szülő a tárgyhónapban megadott határidőig (minden hónap 15.-e) fizeti be.
A befizetés történhet:
-Átutalással
-Csekken történő befizetéssel
-Pick dolgozó esetében nyilatkozat megtétele után bérből levonással.
Az Intézményben az étkezési, gondozási és oktatási térítési díjak összegének és a kedvezmények biztosításának
meghatározása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Záró rendelkezések:
A Szabályzat hatálya kiterjed az Intézmények által ellátott gyermekekre.
Jelen Szabályzat 2018. év szeptember hónap 01. napjával lép hatályba, és ezzel minden, korábbi vonatkozó
belső utasítás hatályát veszti.
A Szabályzat tartalmát az Intézményvezetők kötelesek ismertetni a munkatársakkal, valamint a szülőkkel. A
Szabályzat egy-egy példányát hozzáférhetővé kell tenni a helyben szokásos módon az alapítvány titkára, a
bölcsődevezető és az óvodavezető irodájában.
A felelős vezetőknek gondoskodni kell a Szabályzat folyamatos, a hatályos jogszabályoknak megfelelő
módosításáról.

Szeged, 2018.07.06.

