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ÉTKEZÉSI, TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 
 
 

Az étkezéssel és a térítési díjfizetéssel kapcsolatos intézkedéseket az óvodai Házirend és az Szervezeti 

és Működési Szabályzat írja elő.  

 

Napközis ellátás szervezése: 

 
A fenntartó által biztosított keret erejéig napközis ellátást biztosítunk. 

Az étkezések időrendje: 

  Tízórai:   08.30 – 09.30              

  Ebéd:   11.45 – 12.15  

  Uzsonna:  14.30 – 15.00  

A nem igénylők miatt lecsökkent gyermeklétszámmal a csoportokat összevonjuk. Minderről a 

szülőket tájékoztatjuk.  

 

Szociális kedvezmények felosztásának elvei, elbírálásának rendje: 

 
- Törvényi előírások szerinti kedvezmény, ingyenesség biztosítható a szükséges igazolások bemutatása 

után.(1997. évi XXXI.törvény 190/2015.(VII.20.)Korm.rendelet 7. § )/ 

A 328/2011.(XII.29.) Kormány Rendelet 6. mellékletén a beiratkozott gyermekek szüleinek tárgyév 

szeptember 1-én nyilatkozniuk kell a normatív kedvezmény igénybevételéről, illetve az esetleges 

évközi változást kötelességük jelezni az intézmény felé. 

A rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesülők, három vagy több kiskorúval rendelkezők 

igazolása, és a szülők nyilatkozata a család szociális helyzetéről. /. A térítési díj mértékét a fenntartó 

határozza meg. 

 

Térítési díj fizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: 

 
- A kedvezményre nem jogosult szülő a gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet.  

 - A térítési díjak alakulásáról év elején, illetve a változáskor kapnak tájékoztatást a szülők.  

- Az étkezési díjak befizetése előre, minden hónapban, az épületben kifüggesztett időpontban történik, 

az iskola gazdasági irodáján.  

- A szülő kötelessége, hogy a tájékoztatásban megjelölt napon a gyermeke térítési díját, hiányzás 

esetén is befizesse.  

A térítési díj összege háromszori napi étkezés igénybevétele esetén: 420 Ft. 

- A következő napi ebédlemondást naponta 11:15 óráig lehet bejelenteni telefonon (56-494-295), vagy 

személyesen.  



- A gyermek étkezés megrendelése érdekében hiányzást követő első étkezést be kell jelenteni 24 

órával előbb. A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a visszatérítésre, illetve az étkeztetésre.  

- A térítési díjakkal, kapcsolatos problémákkal a csoportos óvodapedagógushoz, vagy a vezetőhöz kell 

fordulni.  

- Az étkezési kedvezmény igénylésének lehetőségéről az évnyitó szülői értekezleten kapnak 

tájékoztatást a szülők.  

Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről postai úton a gazdasági ügyintéző gondoskodik, ha  

a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, 

 

Az étkezési térítési díjakat havonta, minden hó 20. napjáig kell az étkezést igénylőknek befizetni. 

Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra 

elszámolja, vagy amennyiben a tanuló a következő hónaptól már nem étkezik a szülő részére 

visszajuttatja. 

 

Az ingyenesen étkezők hiányzásának esetében az eljárási rend: 

 
A Szülő köteles jelezni a hiányzás tényét. Amennyiben ezt nem teszi meg az adott nap 11

15
 óráig, 

illetve nem jelzi igényét a másnapi étkezésre, úgy a következő napi étkezést az óvoda hivatalból 

lemondja. 

 


