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Eielmez6si , t6rit6si

dii befizet6si

szabi'Iyzat

Erv6nyes: 2016. oktober 1-t6l

K6szitette: Szabon6 Szolddi Tiinde
int6zm vezet6

Ezen szab|lyzatban nem szab6lyozott kdrdesekben a kapcsolod6 jogszab6lyok vonatkoz6
eloirfsai szerint kell elj6rni. Feliilvizsg6lata ds karbantart6sa a jogszab6lyi v6ltoz6sok
fiiggvenydben, de legal6bb dvente tdrtdnik.

1. A szabfllyzat c6lja:

A

szabitlyzat cdlja, hogy az 6tkezds megrendelese, befizetese, naprakdsz nyomon kovetdse,
adatszolg6ltatdsa ds elsz6mol6sa kisz6mithat6 6s k6vetheto legyen.

A Szabfiyzat alapj 6ul szolg6lo j ogszab6lyok:
- a gyermekek vddelm6rol 6s a gy6mi.igyi rgazgatisr6l sz6l6 1997 . evi XXXI. t6rv6ny;
- a gy6mhat6s6gokr6l valamint a gyermekvedelmi ds a gy6miigyi elj6r6sr6l sz6l6 14911997
(IX. I 0) korm6nyrendelet;
- a csal6dok t6mogatdsdr6l szolo 1998. 6vi LXXXIV. tdrvdny;
- a szemdlyes gondoskod6st nyrijt6 gyermekj6ldti alapell6t6sok es gyermekvedelmi
szakell6t6sok t6ritdsi dij616l ds az igenyldsiikhoz felhaszn6lhat6 biztosit6kokrol szolo
3281201 1 . (XIL29.) korm6nyrendelet.
2.

A szabfly zat hatfly

az

Ezen szab ttly zat hattiya kiterj ed
o A S6gv6ri B6bita Ovocia es Bolcsoddveljogviszonyban 6116 gyermek sziilojdre, akinek
gyermeke az intezmenyi dtkeztetdst igdnybe veszi,
o a Szil6dy Aron Altaldnos Iskol6val jogviszonyban 6llo gyermek sztilojdre, akinek a
gyermeke az rntezmenyi etkeztetdst igdnybe veszi,
. az int6zmdny dolgoz6ira,
. az intdzm6nyben etkezo, vagy onnan ebedet dthordoban elsz6llit6 cinkorm6nyzati
dolgoz6kra es nyugdij asaira
. szoci6lis 6tkezokre
o vend6g6tkezokre
3. Az 6tkez6sben r6szfvev6k kdre:

. A S6gv6ri B6bita Ovoda 6s Bolcsoddvel
o
.
.
o
o

jogviszonyban 6116 gyermekek, akik az

intezmdnyi dtkeztetdst igenybe veszik,
a Szil6dy Aron Altal6nos Iskol6val jogviszonyban 6llo gyermekek, akik az intezmenyi
dtkeztet6st igdnybe veszik,
az intdzmeny dolgoz6i,
az intdzmdnyben 6tkezo, vagy onnan ebddet dthordoban elsz6llit6 dnkorm6nyzati
dolgozok 6s nyugdijasai
szoci6lis dtkezok
venddgdtkezok

4. Az 6tkeztet6si tev6kenys69 ell6t6sa:
Intdzmdnyi.ink az intezmenyi dtkezesi feladatokat saj6t konyh6jan biztositja. Az 6tkeztetdsi
feladatokat munkanapokon l6tja el. Az 6ves festdsi-takarit6si idore a fenntart6 j6vtthagyilstxal
rendel el sziinetet az rntezmeny vezetoje, melynek kihirdet6sdrol minden dv febru6r 28-ig
gondoskodik.

5.

Az 6tkeztet6s lebonyolit6sinak formii:

szolg6ltato az dtkeztetest egyeni ell6tasi rendszer keret6ben bonyolitja le. Az dlelmezds
reszfolyamatai kdzul a kdzponti fokonyh6ban tortdnik a rakthrozas, az elok6szit6s, az
dtelkeslit6s. A fogyaszt6sra aikalmas kdszdtelt az erre a ceha mukodtetett 6tteremben t6lalj6k
az ovoda alkalmazottai.az iskolai dtkezoknek, valamint a helyben etkezo munkahelyi 6tkez6st
igdnybe vevo dolgoz6knak, venddgdtkezoknek, felnotteknek. A helyben tort6no
dielfogyaszt6s ut6n a mosogatast is itt vegzik a HACCP rendszernek megfeleloen.
A szoig6ltat6s6ba beletartozik a fozo konyh6r6l az iskol6ba tort6no Iizorcr 6s uzsonna
etelszitllittts biztosit6sa az intezmeny 6ltal biztositott etelsz6llit6 j6rmuvel, szabvfnyositott
eddnyekben, valamint a szoci6lis dtkezdst ig6nybe vevok 6tel kisz6llit6sa .d61ben. Az
dtelmaradek begyrijt6se es szakszeru elhelyez6s6nek biztosit6sa az 6vodai

A

intdzmdnyegysdgben tdrtdnik.
Helybol torreno 6telhord6s elsz6llit6sra ddlelottl

l

or6tol 13 or6ig van lehetosdg.

6. Az ltlapok iisszefllit6sa, rendelkez6sre bocsftdsa:

Az dtlapok ossze6llit6s a az elelmezesvezeto feladata. Az elelmezdsvezeto az ossze|llitott havi
dtlap tervezetet a tdrgyh6napot megelozo kdt hdttel atadja az Inlezmeny vezetoj6nek
dszievdtelezesre,majd megkiildi a felnott dtkezoknek e-mailben vagy nyomtatott form6ban.
Az dtlapokal elozo heten tfiadia al|irdsra a gyermekorvosnak.
A kibovitett heti etlapot (tizorai, uzsonna) elozo hdt pdnteken nyomtatott formdban
kiftiggeszti a kijelolt t6bl6kra.
Az iitez dny k6vetelmenyei k6ze tartozik a tobbfdle egeszsdgfllapotnak megfelelo 6tel
biztosit6sa (pl. tej-, toj6s-, liszterzekenys6g, stb.), melyet ktilso szolgfitat6val (S-FOOD)
egyedi meg6ilapod6s alapjhn,kiilon meg6llapitott dtkezdsi dijon tud biztositani azrntdzmeny.
7.

Az 6tkeztet6s megszewez'6s6nek

.

6s lebonyolitds6nak feleldsei:

Elelmezlsvezeto:

- megszervezi 6s 6lland6 kontroll alatttartjaazetkeztetessel kapcsolatos mechanizmusokat;
- megtevezi a kolts6gvetesi 6v sor6n vhrhatoanjelentkezo 6tkeztetdsi kiad6sokat, bevdteleket,
a kedvezmdnyek fi gyelembe v6tel6vel;
- gondosko dik az 6tkeztet6st ell6t6 szolgiitato 6ltal kifllitott sz6ml6k hatdridoben t6rtdno
kiegyenlitesdrol.
- kimutatdst keszit az etkezesi tdritdsi dijban ervdnyesitett normativ kedvezmenyekrol
j o gcimenkd nr, adagszirmra o s sze sitve havonta;
- kimutat6st kdszit az.|tkezesi tdritdsi dijban drvdnyesitett rdszorults6gi kedvezmdnyekrol
j o gc i m enk ent, adagsz6mra o s sze sitve havonta;

.

Gazdasfgi iigyintEz6 - p0nzthros:

- ki6llitja a szitmlttkat adott hat6ridore, beszedi a tdritesi dijakat a megjelolt napokon
- minden honap elso munkanapj6n elkuldi a kimutat6st az dlelmezdsvezetonek
- ellenorzi a beszedett ds befizetdsre kertilt dtkezdsi teritdsi dijakr6l kidllitott szitmlfikat
sz6mszakilag, alaki 6s tartalmi szempontb6l;

.

Gazdasrigi iigyint6z6 - kiinyveld:
- ellenorzi a kiallitott sz6m16k es a beszedett etkezesi tdrit6si dijak konyveldsdt, tdves
kontiroz6s vagy kdnyvel6s esetdn intdzkedik a tdves tetelek helyesbitds6rol;

-

adatot szolg6ltat

a

elelmezdsvezeto reszere

a

koltsdgvetdsi kiad6sok ds bevetelek

megtervezesdhez.

Az 6tkez6s megrendel6se, a napi 6tkez6s folyamata, az 6tkezfis lemonddsa:
8.1. Az 6tkez6s megrendel6se:
8.

- 6vodai, bdlcsodei 6tkezest nem kell ktlon megrendelni, abeiratitssal az ig6ny automatikuss6
v6lik
- Iskol6s gyermekek eset6ben minden ev szeptemberdben a 2. tanitilsi nappal bezhrolag a
gyermek sziiloje a kikiildott nyomtatvdnyon nyilatkozik arr6l, hogy a kovetkezo tandv vegdig
milyen dtkezdst k6r gyermekenek, 6s milyen m6don teriti azl, csatolva hozzd a kedvezmdnyek
r
igazol6sat
- A tanit6si dv ideje alatt minden v6ltoz6st ir6sban, be kell jelenteni! Amennyiben nincs
viitoztts a megrendelt napok szdm6ban (tanitesi napokat figyelembe vdve) es a napi etkezdsek
tipus6ban (reggeli, ebed es uzsonna), irgy a fent leadott megrendeldst kell alapul venni.
8.2.

A napi 6tkez6s folyamata:

o
o
o
o

Csak az veheti igdnybe az etkezesl. akinek drvdnyes rendelese van az adott napra.

Altal6nos iskola tanuloi csoporlosan drkeznek az ebedloben felnott kiseretdben, ok a
napi nev szerinti lista alapjdn vehetik igdnybe az etkezest, melyet intdzm6nyi
alkalmazott (p e dago gus ) ellenori z.
A Iizorai es az uzsonna d leadott aktuAlis ndvsor alapjan az iskol6ban kertil kioszt6sra.
Az 6vodai intezmdnyegysdgben minden gyermek a saj6t csoportj6ban ds az
6vodapedagogus feltigyeletdben a csoportszob6ban 6tkezik.

8.3. Az 6tkez6s lemondf sa, hirinyzf sok jelent6se:

A hi6nyz6sjelentdse ddlut6n l5 6rfig lehetsdges.
Aznapi lemond6st nem 6ll m6dunkban figyelembe venni, a tdritdsi dijat meg kell fizetni.
Ennek drtelmdben 6tkez6st csak akkor tudunk biztositani a hritnyzits ut6n, ha 15 6r6ig
bejelenti a szi.ilo azigenyt.
A napi, ill. a nem 6lland6 viitoztathsokat az 6tkez6sben a sziilo az Intezmeny aktu6lis
telefonsz6min, vagy szemdlyesen jelezheti, azlntezmenyekHdzirendj6ben foglaltak szerint.
Fontos, hogy a lemond6sra keri.ilo napokat es a lemondani kiv6nt dtkez6seket pontosan adj6k
meg! V6ltoz6s esetdn rijb6l kell azt jeJeznrl
A lemondott dtkez6sek teritdsi dija a kovetkezo h6napban j6v6ir6sra kertil.
Az Iskola a lemond6sokat figyelembe veve naponta 8,30-ig, e-mailen rendeli meg az dtkez6st
az elelmezesvezetonel.'
Csoporlos hitnyzitst, /lemond6st mely iskolai szervezesri (kir6ndul6s, versenyek) az iskola
6ltal megbizott felelos szemdly egy h6ttel kor6bban jelenti az elelmezesvezetonek.
A leadott letszilm ut6lag nem m6dosithat6.
9. Etkez6si t6rit6si

dij;

Az ell6t6st igdnybevev ok az dtkezdsdrt teritdsi dijat kotelesek fizetni.
A tdritesi dij mert6ket Tarsul6si Tan6cs hal\rozza meg rendeletdben.
A S6gv6ri Bobita Ovoda es Bolcsode dolgozoinak juttat6s6ra ktilon szocidlis szabttlyzat
k6sziilt.
A tdritdsi dijat:

- az elliLtast igdnybevevo nagykoni jogosult,
- az ell1tttst igenybevevo gyermek eseten a sziiloi feltigyeletet gyakorlo sziilo vagy mds
torvdnyes kepviselo,
- az ellttitst ig6nybevevo gondnokolt esetdn a torvdnyes kdpviselo
az rnlezmenynek fizeti meg.
10. T6rit6si

dij visszafizetdse:

esetben tort6nhet: a gyermek vdgleg eltixozrkaz
6vod6t6l, bolcsoddtol, iskol6t6l; kedvezmdnyes - vagy ingyenes etkezo lesz.
Az intezmenyben a havonkent kiszolg6ltatott adagokr6l, valamint beszedett t6ritesi dijalrl6l az

A tdritesi dij visszafizelesere csak indokolt

I

intdzm6nynek kimutat6s kell kds2iteni.
Ezen kimutat6st at6rgy hot kdveto ho 6-ig kell elkdsziteni.
A kimutat6st azintezm6ny 6lelmezesvezelo kesziti el, al|irtntxal hitelesftve.
A bedrkezett kimutatfsokr6l az adagszttmokra ds a ldtsz6mokra az Intezmeny sz6mit6gdpes
analitik6t keszit, amelyet egyeztet az elozetesen leadott adatokkal.
11.

A tdritdsi dij kedvezm6nyei:

dijakbol kedvezmdnyt lehet drvdnyesiteni a kovetkezo esetekben normativ
kedvezmdny: A I 997 . evr XXXI. torvdny 151. $ (5) bekezddse drtelmdben:
. 3 vagY tdbb gyermek esetdn 50 %
o Tart6san beteg, vagy fogyatdkkal 6lo gyermek ut6n 50 %
o Rendszeres gyermekvddelmi kedvezmdnyben rdszesi.ilo gyermek ut6n 100 %
o Ovodai ds bolcsodei dtkezds eseten a 32812011.(XII.29.) Korm. rendelet 6.sz
melleklet6ben fo glalt esetekben
,,A normativ kedvezmdny csak egy jogcimen veheto ig6nybe."
Megszrinik a kedvezm{nyre val6 jogosultsdg, ha az igazol6son szereplo lejtttat idopontj6t
kovetoen a jogosults6g nem keriil megirjitdsra. Ennek kovetese az errntett feladata. A lejfrt,
megszunt kedvezmdny'ek idopontj6t kovetoen a tdritdsi dij szdmllzdsra keriil' B6rmilyen
kedvezmdnytkrzdrolag attol a naptol tudunk ervenyesiteni, amikor aztbemutattdk irhsban az
iskola titk6rs6g6n vagy az 6lelmez6svezetonel. Ellenkezo esetben a tdrit6si dijat meg kell
fizetni.

Az

etkezesi tdritdsi

12. T6rft6si

dij fizet6se:

etkezesi teritesi dijat egy haui idotartamra elore ketl megfizetni. A szi.ilo, etkezo a
t6rgyhonapban megadott dtkezes-fizetdsi napokon befizeti a teritdsi dijat.
A tdrit6si dij fizet6se a kovetkezo form6ban tort6nhet:
o 6tutal6ssal: Nyilatkozat kitoltdse ut6n
o kdszpdnzzel: ktztrolag az elore meghirdetett 2 napon a Hivatal penzthrftba
o csekkel: szttmla 6tad6sakor csekket biztositunk

Az

Inlezmenyben az etkezesi tdritesi dijak osszegenek ds a kedvezmenyek biztositds6nak
meghat6roz6sa a mindenkor hat6lyos jogszab6lyi rendelkezeseknek megfeleloen tort6nik.
A tdritesi dij fizetdsi napj6nak meghat6roz6sa;
Alapveto szempont, hogy minden h6napban a hivatal 6ltal elore meghattrozott kdt napon,
ddlelott ds ddlut6n a hivatal penztfuttban tdrtdnik akeszpenzes fizet6s.

Az

13. T6rit6si dij befizet6s6nek elmulasztdsa:
1. Az elelmez6svezeto sz6ban titjekoztatja a minden honap 6. napjht koveto munkanapon

az rntezmeny vezetojet a nevsorr6l ds a tartoz6sr6l. Sz6ban (telefonon) megkeresi

a

nem fizetoket.

2.

Amennyiben abefrzetds nem tdrtdnik meg 15 napon beliil, azintdzmeny vezet6je 10
napos hat6rido megjelolesevel a fizet6sre kotelezett szem6lyt ir6sban felhivja az
elmaradt t6rit6si dij befi zetdsere.
J. 2 h6napos elmaradds esetdn kizhria az ltkezot az etkezesbol.
4. 3 h6napon kereszti.il fenn6llo tarlozhsnfi hat6s6gi eljar6st kezdem6nyez a jegyzonel az
intezmeny vezetoje.

14. Z616

rendelkez6sek:

I

Jelen Vezetoi utasit6s 2016.6v okt6ber h6nap 01. napj6val ldp hattiyba, es ezzel minden,
kor6bbi vonatkoz6 belso utasit6s hat6ly6t veszti.
A Szab6lyzat tartalmtfi az Intezmdnyvezeto koteles ismertetni a 2. pontban felsoroltakkal,
sziilokkel.
illetve kiskorir esetdn a 'p€lddnytfi
hozztferhetov6 kell telmi az Intezmeny vezetoi irod6j6ban,
A Szabiiyzat egy-egy
az elelmezesvezeto irod6ban 6s az 6voda honlapj6n.
A felelos vezetonek gondoskodnia kell a Szab|lyzat folyamatos, a hat6lyos jogszab6lyoknak
mesfelelo m6dosit6s6.rol.
S6gvdr, 201 6.szeptember
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Szabon6 Sz6l6di Tiinde

intdzmenyvezeto

