
 
 
Iktsz.: 248/2021       

ÉLELMEZÉSI ELJÁRÁSREND 
 

Tisztelt Szülők! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés 

kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015. szeptember 1- napjától módosultak a gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményének szabályai.  A törvény mellékleteként szereplő nyilatkozat kitöltése esetén gyermekük ingyenes óvodai étkezésben 

részesülhet 2015. szeptember 01-től.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyomtatványon szereplő 3. pont, vagyis 

„Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy változás esetén 

bejelentési kötelezettségem van, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 

igénybevételéhez történő felhasználásához.”  

alapján szíveskedjenek a továbbiakban is eljárni. 
 

Sem az Intézményt, sem a Fenntartót felelősség nem terheli valótlan, jogosulatlan kihasználás esetén. A törvény értelmezése alapján ez a normatív 

kedvezmény csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben gyermeke óvodába tartózkodik, így fokozottan ügyelni kell az „Élelmezési 

eljárásrendben” meghatározott szabályok betartására, hogy ne forduljon elő Önök részéről az Állami pénzek indokolatlanul történő 

felhasználása.  Ennek megállapítása bármikor megtörténhet ellenőrzés folyamán, ahol a nyilatkozatokat dokumentumainkkal egyeztetik.   

 

A nyomtatvány megújítása minden nevelési év kezdetekor,  illetve az adatokban történt változás esetén kötelező. 
 

 

A hatályos jogszabályok, rendeletek alapján Intézményünk az étkeztetéssel kapcsolatban a követező Eljárásrendet határozza meg: 
 

A Szülő(k) felelősségük tudatában bejelentési kötelezettséggel tartoznak Intézményünk felé gyermekük(eik) étkezési igényével – étkezési ki-, és 

bejelentés – kapcsolatban is.  

Az igények ki-, bejelentésére az adott napot megelőző óvodai nevelési napon (munkanapon) déli 12.00 óráig van lehetőség.  

Jelzéseiket: 

1. honlapunkon található űrlapon:  https://forms.gle/G4QuZkzWs8h7BmDw8 

2. email-en keresztül: almadiovoda.ev@gmail.com 

3. szükség esetén személyesen az irodában 

keresztül tehetik meg. 

 

 

Az adott napot megelőző óvodai nevelési napon (munkanapon) déli 12:00 után történő hiányzás bejelentés esetén a következő napra megrendelt 

étkezést lemondani nem lehet. Akik a nyilatkozatban nem igényelték az Ingyenes étkezési lehetőséget, - (csak) a váratlan megbetegedés esetén - 

lehetőséget biztosítunk egyszeri, – betegség kezdetekor – saját éthordóban történő elvitelre, akkor, ha délelőtt 10.00 óráig bejelentik az igényt. 

Elvitelre csak 11.30 – 11.45 időintervallumban van lehetőség. Más időpontban nincs mód az étel kiadására, elvitelére. Éthordót nem 

tárolhatunk! 
 

Hiányzást, illetve betegséget követően is fenn áll a bejelentési kötelezettség, legkésőbb az adott napot megelőző óvodai nevelési napon 

(munkanapon) déli 12:00-ig.  

Amennyiben nem érkezik jelzés a következő napra vonatkozóan az Önök részéről, és nem jelentek meg, a következő napra gyermeküket 

kihúzzuk az étkezők közül.  Ismételt igény bejelentésének elmulasztása esetén nem tudjuk biztosítani gyermeke(ik) részére a megfelelő 

étkezést.  

A fizetendő összegről és a befizetési határidőről szóló értesítést a szülők személyesen kapják meg. Az étkezési térítési díjat előre kell befizetni az 
előírt határidő betartásával átutalással.  Amennyiben a szülő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, Intézményünk felszólítja, majd a Jegyző 
felé jelzi a mulasztás tényét és összegét.  Ha a szülő nem mondja le időben az étkezést, nem tarthat igényt a térítési díj levonására. 

 
 

Jelen eljárásrend 2021. szeptember 01-től lép hatályba. Életbelépés után az 209/2020 sz. étkezési eljárásrend hatályát veszti.  

 

Balatonalmádi, 2021. szeptember 01. 

Megértésükben, együttműködésükben bízva tisztelettel: Beckerné Sabján Ottilia Klára – Intézményvezető.  


