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Algyő Nagyközség Önkormányzata 
 

6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

Tel: 62 / 517-517 

 

                                                       

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉTKEZTETÉS RENDJÉRŐL AZ 

ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

 

(A hatályos gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és a 328/2011. (XII.29.) sz. 

Kormányrendelet alapján) 

 

Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a közétkeztetéssel kapcsolatos ügyintézést Algyő Nagyközség 

Önkormányzata végzi. Az étkeztetést külső szolgáltató, a Gyevitur NKft. által látja el. Biztosít normál és 

diétás étkezést napi egyszeri ebéd és napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés formájában. 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

- Cím: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 

- Telefon: (62) 517-517  

- Ügyfélfogadás:  

hétfő: 8.00 – 15.00 

szerda: 8.00 – 17.00 

péntek: 8.00 – 12.00 

 

Közétkeztetéssel foglalkozó munkatárs: 

- Neve: Kordás Edina 

- Telefon:  (62) 517-512  vagy  

(62) 517-517/920 mellék 

- E-mail: kordas.edina@algyo.hu 

 

Ügytípusok:  

- Étkezés igénylése, lemondása, módosítása 

- Étkezési térítési díj kedvezményre jogosító dokumentumok benyújtása  

- Étkezővel kapcsolatos adatváltozások bejelentése  

- Étkező intézményi jogviszonyának megszűnése, változása  

- Egyéb közétkeztetéshez kapcsolódó ügyek  

 

Közétkeztetéssel kapcsolatos reklamáció  

Az étel mennyiségi, minőségi kifogása a kordas.edina@algyo.hu e-mail címen jelenthető be. 

 

 

Az étkezés megrendelésének és a térítési díj fizetésének módjai 

Az étkezés megrendeléséhez a megfelelő nyomtatvány1 kitöltése szükséges, amellyel a tanév végéig minden 

tanítási napra megtörténik az étkezés megigénylése. 

Az adatok rögzítésre kerülnek a Menza Pure rendszerbe, amely egy online étkezés nyilvántartó rendszer. 

Elérhetősége: www.algyo.eny.hu 

A szülők az oldalon történő regisztráció után láthatják gyermekük étkezését, intézhetik a napi lemondásokat 

és fizethetik a havi térítési díjakat. Egy e-mail cím megadása után a regisztrációs e-mailt a közétkeztetéssel 

foglalkozó munkatárs küldi ki. 

 

Minden hónap első hetében, 8 munkanapos fizetési határidővel átutalásos számla kerül kiállításra. Azon 

szülők részére, akik nem rendelkeznek bankszámlaszámmal vagy fizetésüket készpénzben kapják, kérésre 

csekkes számla is igényelhető.  

 
1 A nyomtatványok elérhetősége: https://www.algyo.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok-bejelentesek/nyomtatvanyok 

mailto:kordas.edina@algyo.hu
http://www.algyo.eny.hu/
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A számla képe a Menza Pure szülői felületén megtekinthető, de az ott látható kép nem elektronikus számla. 

A kiállított számla nyomtatott formában a közétkeztetéssel foglalkozó munkatársnál a kiállítást követő 

munkanapon átvehető. 

A számla kiállításáról a szülőnek elektronikus úton a megadott e-mail címre értesítést küldünk. Átutalásos 

számla kiegyenlíthető a Menza Pure felületén online, bankkártyás fizetéssel is a SimplePay rendszeren 

keresztül. 

Jelenleg szünetel az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában történő készpénzes befizetés. 

 

Mivel a térítési díjak beszedése nem tárgyhónapot megelőzően történik, így az étkezés biztosítása 

folyamatos, abban az esetben is, ha a megadott fizetési határidőn belül nem történik meg a térítési díj 

rendezése. A szülő, más törvényes képviselő kötelessége a tartozást minél hamarabb rendezni, három havi 

elmaradás esetén pedig kizárólag napi egyszeri ebédre korlátozzuk az étkezést a tartozás rendezéséig. 

 

Az intézményi térítési díj alapja a Gyevitur Nkft-vel kötött szolgáltatási szerződésben rögzített, egy ellátottra 

jutó nyersanyagköltség napi ára, alkalmazotti étkezés esetén a nyersanyagköltségen felül a rezsiköltség is 

felszámításra kerül. 

 

Intézményi térítési díjak 2022. augusztus 1-jétől: 

Napi háromszori étkezés kedvezmény nélkül: bruttó 1 077 Ft/nap 

Napi egyszeri étkezés kedvezmény nélkül: bruttó 655 Ft/nap 

Alkalmazotti étkezés (ebéd) bruttó 1 245 Ft/nap 

 

 

Étkezés lemondása, étkezési térítési díj túlfizetés rendezése 

Betegség/távollét esetén az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) köteles az étkezést 

lemondani, amennyiben nem tudta lemondani egyszeri alkalommal gondoskodhat az étel elszállításáról 

tanítási napon 12-13 óra között. 

Az étkező iskolai hiányzása nem vonja maga után automatikusan az étkezés lemondását.  

 

Távollét, betegség esetén az étkezés lemondását a Menza Pure szülői felületén a szülő saját maga 

elvégezheti, továbbá telefonon és e-mailben is van lehetőség a lemondásra a közétkeztetéssel foglalkozó 

munkatársnál a határidő figyelembevételével. Tárgynapot megelőző munkanap 10 óráig lehet lemondani a 

rendelést (pl. pénteken 10 óráig kell a hétfői étkezés lemondását elintézni). A határidőt követően érkező 

módosításokat nem áll módunkban elfogadni a tárgynapra vonatkozóan, csak a tárgynapot követő nap(ok) 

lemondására van lehetőség.  

 

Közétkeztetéssel foglalkozó munkatárs: 

- Neve: Kordás Edina 

- Telefon:  (62) 517-512  vagy  

(62) 517-517/920 mellék 

- E-mail: kordas.edina@algyo.hu 

 

Az intézményvezető által kijelölt tanítás nélküli munkanapokra, intézményi szünetekre étkezés 

automatikusan nem generálódik, így azt lemondani nem szükséges, viszont az egész osztályt érintő 

osztálykirándulás, betegség vagy más egyéni (iskolai) programon való részvétel miatti hiányzást a szülő, más 

törvényes képviselő köteles lemondani. 

 

Az ingyenesen étkező tanulók részére is le kell mondani az étkezést. 

 

Az időben lemondott adagok térítési díjai túlfizetésként fognak megjelenni az étkezőnél és a következő 

befizetésnél a befizetés összegébe beszámítódnak. A Menza szülői felületén a túlfizetés pontos összege nem 

látható, azt csak a közétkeztetésért felelős munkatárs látja. 

Abban az esetben, ha a gyermek a következő tanévben is az intézményben tanulói jogviszonnyal 

rendelkezik, a túlfizetését tovább viszi a következő tanévre és a szeptember havi étkezési díjába 

beszámítódik. 

mailto:kordas.edina@algyo.hu
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Abban az esetben, ha a gyermek tanulói jogviszonya megszűnik, vagy jogviszonya fennmarad, de a 

továbbiakban nem kíván étkezni, akkor a „Nyilatkozat túlfizetés visszautalásáról” elnevezésű nyomtatvány 

benyújtása után a túlfizetés visszautalásra kerül vagy az összeg ismeretében az ellátást igénylő (szülő, 

törvényes képviselő) írásban a „Nyilatkozat túlfizetés lemondásáról” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével 

lemondhat a részére visszajáró térítési díjról. 

Amennyiben a túlfizetés összege nem éri el az 500 Ft-ot, úgy azt a költségekre tekintettel utalással nem áll 

módunkban visszafizetni, a szülő, törvényes képviselő kizárólag az Önkormányzat házipénztárában tudja azt 

felvenni. 

 

 

Étkezővel kapcsolatos adatváltozások bejelentése 

A tanév során felmerülő bármilyen változást (pl. adatmódosulás, intézményváltás, kedvezmény 

jogosultságának megszűnése stb.) a változást követően azonnal, de legkésőbb 15 napon belül írásban jelezni 

szükséges Kordás Edina felé (Algyő Nagyközség Önkormányzata).  

 

Intézményváltás esetén az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) kötelessége írásban tájékoztatni 

a közétkeztetéssel foglalkozó munkatársat a megrendelt adagok lemondásáról, valamint a lemondásból 

adódó túlfizetés rendezésének igényéről. 

 

Az iskola az Önkormányzat részére ezen változásokról tájékoztatást nem ad, így azon gyakori 

vélekedés, hogy az iskola majd tájékoztatja az Önkormányzatot téves! Ezen vélekedésből adódó anyagi 

következmény a szülőt, törvényes képviselőt terheli! 

 

Amennyiben a változás a napi étkezések számának megváltoztatására (napi egyszeri étkezésről napi 

háromszori étkezésre vagy fordítva) vagy az étkezés teljes lemondására vonatkozik, úgy azt hónap 25. 

napjáig szükséges jelezni és a változás a következő hónap első tanítási napjától lép érvénybe. 

 

 

Étkezési díjban érvényesíthető normatív kedvezmények 

A Gyvt. IV. Fejezet 21/B. §-a magába foglalja az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést. 

 

100%-os kedvezmény  

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanuló számára, ha  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy  

- nevelésbe vették;  

 

50%-os kedvezmény 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell 

biztosítani az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha  

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek 

- tartósan beteg vagy fogyatékos 

feltéve, ha nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 

 

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként 

kell figyelembe venni  

- a tizennyolc éven aluli,  

- a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy 

felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és  

- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket,  

kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél 

elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet. 

Fenti szabály értelmében 2015. január 1-től, ha a nevelőszülő a háztartásában a nevelt gyermek 

mellett két vérszerinti gyermeket nevel, a család nem minősül háromgyerekes családnak, így a 
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nevelőszülő vérszerinti gyermekei nem jogosultak az 50%-os mértékű étkezési térítési 

díjkedvezményre (EMMI – Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról). 

 

Tartós betegség: azon kórforma, amely a külön jogszabályban meghatározott magasabb összegű családi 

pótlékra jogosít.  

Fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt:  

- a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a külön jogszabályban 

meghatározott magasabb összegű családi pótlékra jogosító fogyatékosságban szenvedő gyermek, 

fiatal felnőtt,  

- a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások, valamint az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés tekintetében 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában foglaltaknak megfelelő 

sajátos nevelési igényű gyermek, fiatal felnőtt 

 

A Gyvt. 5. § qb) pontja alapján a gyermekétkeztetés során 50%-os kedvezményt kell biztosítani a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) 4. § 25. pontjában foglaltak szerint a 

sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló részére is: „az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd.”  

 

 

Nyomtatványok2, és a kedvezményre való jogosultság jogcímét igazoló dokumentumok 

Az adatlapok, az étkezési térítési díj kedvezményre jogosító dokumentumok (nyilatkozatok, 

igazolások, határozatok) beküldése  

- személyesen,  

- postai úton vagy  

- e-mailben (szkennelve, nem fotózva) 

lehetséges. 

 

Normatív kedvezményben nem részesülő étkezők estében az étkezést az „Adatfelvételi lap_diák” 

elnevezésű nyomtatvány kitöltésével igényelheti meg a szülő, más törvényes képviselő. A nyomtatvány 

kitöltése minden tanév kezdetén vagy év közben az étkezés megkezdése előtt szükséges.  

 

Az iskola alkalmazottainak az „Adatfelvételi lap_alkalmazott” elnevezésű nyomtatvány kitöltése 

szükséges. 

 

Normatív kedvezményben részesülő étkezők esetében: 

 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a 

kedvezmény mértéke, ennek igazoló dokumentuma „Nyilatkozat normatív kedvezmény 

igénybevételéről” elnevezésű nyomtatvány, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot megállapító hatósági döntés (határozat) másolatának benyújtása. 

 

- Nevelésbe vették jogcímen: az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló 

dokumentuma a „Nyilatkozat normatív kedvezmény igénybevételéről” elnevezésű nyomtatvány és 

igazolás a nevelésbe vételről. 

 

- Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek jogcímen: az intézményi térítési díj 50%-a a kedvezmény 

mértéke, ennek igazoló dokumentuma a „Nyilatkozat normatív kedvezmény igénybevételéről”,  

elnevezésű nyomtatvány, illetve  

- a Magyar Államkincstár által kiadott magasabb összegű családi pótlék megállapításáról 

szóló határozat másolata vagy 

 
2 A nyomtatványok elérhetősége: https://www.algyo.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok-bejelentesek/nyomtatvanyok 
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- Hatósági igazolvány másolata vagy 

- Szakorvos által kitöltött „Magyar Államkincstár” Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan 

fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata  

 

- SNI (sajátos nevelési igényű gyermek) jogcímen: az intézményi térítési díj 50%-a a kedvezmény 

mértéke, ennek igazoló dokumentuma a „Nyilatkozat normatív kedvezmény igénybevételéről”, 

elnevezésű nyomtatvány és a Megyei/Fővárosi Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (pl. Csongrád-

Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága) Szakértői véleményének másolata 

 

- Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek jogcímen: az intézményi térítési 

díj 50%-a a kedvezmény mértéke, ennek igazoló dokumentuma a „Nyilatkozat normatív 

kedvezmény igénybevételéről” elnevezésű nyomtatvány. 

 

A tanítási év kezdetén a nyilatkozat mellé nem kell ismételten benyújtani az alátámasztó dokumentumokat 

(határozat, szakvélemény, igazolás), ha az azokban foglaltak nem változtak. Ebben az esetben a „Nyilatkozat 

korábban csatolt dokumentumokról” elnevezésű nyomtatvány kitöltése elegendő. 

 

 

Diétás étkezés biztosítása 

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. Az étkezés megrendelése előtt, a szakorvosi igazolás 

a Szolgáltatónak továbbításra kerül. Amennyiben a szakorvosi igazoláson nem szerepel a pontos diéta 

(allergén anyagok) meghatározása, akkor a szülőnek szükséges kérni egy olyan igazolást is a 

szakorvostól/háziorvostól, melyen egyértelműen fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó anyagok. Ilyen 

esetekben a szülőnek együtt kell leadnia a két igazolást (szakorvosi igazolás és szakorvosi/háziorvosi 

pontosító igazolás). 

 

Diétás étkezés igénylése esetén a Szolgáltató az alábbi igazolások ellenében biztosíthatja a diétás étkezést:  

A hatályos 37/2014. (IV.) EMMI rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően szakorvosnak minősül:  

a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos,  

b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos,  

c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos,  

d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos  

 

A tanév kezdetén, amennyiben a diétás étkező nem váltott köznevelési intézményt és diétájának típusa 

(allergén anyagok) változatlan maradt, akkor nem kell újra leadni szakorvosi igazolást, ha az még érvényes. 

Felülvizsgálat vagy változás esetén a szülő (más törvényes képviselő) felelőssége az új szakorvosi igazolást 

leadni.  

 

Kelt: Algyő, 2022. augusztus 3. 

 

 

 Molnár Áron s.k. 

 polgármester 


