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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉTKEZTETÉS RENDJÉRŐL
AZ ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODÁBAN
(A gyermekek védelméről szóló 1997. XXXI. törvény (Gyvt.) és a 328/2011.
(XII.29.) sz. Kormányrendelet alapján)

A gyermekek étkeztetését napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna)
étkezés formájában külső szolgáltató (Gyevitur Nkft.) által
biztosítjuk.

Az étkezés megrendeléséhez
a „Nyilatkozat közétkeztetés megrendeléséhez” nyomtatvány
kitöltése szükséges, amellyel a nevelési év végéig minden nevelési
napra megtörténik az étkezés megigénylése.
Az étkezések nyilvántartása a Menza Pure online étkezés
nyilvántartó rendszerben (elérhetősége: www.algyo.eny.hu) történik,
amelyben a gyermekek adatai rögzítésre kerülnek.
A program rendelkezik egy szülői felülettel, ahol a regisztrált
felhasználónak (szülő, törvényes képviselő) lehetősége van
gyermeke(i) étkezésével kapcsolatban:
-

az étkezési napokat megtekinteni (óvodai ellátás napi
háromszori étkezés: tízórai-ebéd-uzsonna)
étkezési napokat lemondani, az általa lemondott étkezési napok
közül újra igényelni,
a térítési díjat fizetők esetében a kiállított számlák képét és
adatait megtekinteni,
a rendszer e-mailt küld minden számlakiállításról és
emlékeztetőt a fizetési határidő lejártáról.

A regisztrációhoz e-mail cím megadása szükséges. Akinek iskolás
gyermeke is van, azt az e-mail címet adja meg, amivel az iskolában
regisztrált és akkor egy felületen fogja látni a gyermekeit.
Az étkezést betegség/távollét esetén lemondani és újra igényelni az
érintett napot megelőző munkanap 10 óráig lehetséges a következő
módok egyikén:





a Menza Pure program szülői felületén,
telefonon (62/517-194)
személyesen,
vagy e-mailben (titkarsag@algyoiovi.hu).

Az étkező hiányzása nem vonja maga után automatikusan az étkezés
lemondását.
Az ingyenes étkezés igénybe vételéhez
a „6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés
igénybevételéhez” elnevezési nyomtatvány kitöltése szükséges.
Egyes kedvezmények esetében a következő igazoló dokumentumok
benyújtása szükséges:
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő esetén a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
megállapító hatósági döntés (határozat) másolata.)
- Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:
- a Magyar Államkincstár által kiállított magasabb összegű
családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata,
- Hatósági igazolvány másolata,
- Szakorvos által kitöltött „Magyar Államkincstár” Igazolás
tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről
nyomtatvány másolata,
- SNI (sajátos nevelési igényű) gyermek esetén a Szakértői
bizottság véleményének másolata.)

Diétás étkezés igénylése
esetén a hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben
meghatározott feltételek alapján a szülőnek (más törvényes
képviselőnek) kötelező leadnia a diéta típusának (allergén anyagok)
pontos meghatározásáról kiállított szakorvosi igazolást, amennyiben
azon nem szerepel a pontos diéta, kiegészíteni azt egy
szakorvos/háziorvos által kiállított részletes igazolással az étkezés
megrendelése előtt. A szakorvosi igazolás a diétás étkezést biztosító
szakszolgáltatónak továbbításra kerül.
A rendelet értelmében szakorvosi igazolásnak minősül:
a) endokrinológia
és
anyagcsere-betegségek
ráépített
szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkő szakorvos,
c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos,
d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel
rendelkező szakorvos.
A szükséges nyomtatványok megtalálhatók:
 az
Algyői
Szivárvány
https://www.algyoiovi.hu/)
 az óvodában papír alapon.

Óvoda

honlapján

(www.

A nyomtatványokat kérjük legkésőbb 2021. szeptember 2-ig a
következő módok egyikén juttassák el részünkre:
 az óvodában személyesen,
 szkennelt dokumentumként a titkarsag@algyoiovi.hu e-mail
címre
 postai úton (Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u.
17.).

Kérdés, probléma esetén:
 e-mail: titkarsag@algyoiovi.hu
 telefon: +36 62/ 517-194
A térítési díjat fizetők minden hónap első hetében kapják meg a
számlájukat 8 munkanapos fizetési határidővel.
Az Algyő Nagyközség Képviselőtestülete által 2022. június 23-án
elfogadott 173/2022. (VI.23.) a Közétkeztetés díjszabásáról szóló Kt.
határozat alapján?
Az intézményi étkezéstérítési díj 2022. szeptember 1-től a
következő:
Napi háromszori étkezés kedvezmény nélkül:

bruttó 829 Ft/nap

Az időben lemondott napokra vonatkozó térítési díjak túlfizetésként
jelennek meg az étkezőnél és a következő befizetés összegébe
beszámítódnak. A gyermek jogviszonyának megszűnése esetén a
túlfizetés visszafizetésre kerül.
A nevelési év során felmerülő bármilyen változást (pl. adat módosulás,
intézményváltozás, kedvezmény jogosultságának megszűnése stb.) a
változást követően azonnal, de legkésőbb 15 napon belül írásban jelezni
szükséges az intézmény felé.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.
Algyő, 2022. augusztus 22.
Köszönettel,
Ozsváth Lászlóné
óvodavezető

