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Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal döntése értelmében a
2022/23-as tanévben 2022.09.01 és 2022.09.09 közötti időszakban az első osztályos tanulók részére
automatikusan 3x- i étkezést, azoknak a tanulóknak, akik a 2021/22-es tanévben 3x-i étkezők voltak 3x-i,
akik 1x-i étkezők voltak 1x-i étkezést biztosítunk. Az oktatási-nevelési intézményekbe érkező új belépők is
teljes ellátást kapnak, beilleszkedésük támogatásaként.
Kérjük Önöket, hogy az oktatási-nevelési intézményektől megkapott, vagy a város honlapjáról
letöltött, „Étkezési igényfelmérő lap”-ot 1 és nyilatkozatokat, mielőbb szíveskedjenek kitöltve visszajuttatni,
hogy a tanulók étkeztetését az igénynek megfelelően láthassuk el a továbbiakban. Az intézményekbe ezen
iratok visszaküldési határideje 2022. szeptember 05.
Online felületünkön a menü választásra csak a beérkezett nyomtatványok feldolgozását követően
van lehetőség, amelynek tervezett időpont 09.12. Így a két menü között való választás lehetősége
leghamarabb csak 09.19-tól biztosított. Ekkorra válik teljeskörűen elérhetővé online rendelési felületünk
minden étkezést igénybe vevő részére. Az iskolákban 2022.09.01 és 2022.09.16 között egy féle menüt
kapnak a gyermekek.
Az első tanítási napon (2022.09.01) az előző időszakról tartozással rendelkezők fizetési felszólítást
fognak kapni. Kérjük, hogy a tartozásokat mielőbb rendezni szíveskedjenek, a 25/2021. (IX.28)
Önkormányzati rendelet 2a gyermekjóléti alapellátásokban megjelölt korlátozások elkerülése érdekében.
Amennyiben fennálló tartozás maradéktalan kiegyenlítésében akadályoztatva vannak, kérjük szíveskedjenek
írásbeli kérelemben jelezni azt, a fizetési ütem pontos megjelölésével az Önkormányzatnak.
A rendelési felületen és WEB-lapunkon (www.mparty.hu) lekésőbb a rendelési felület teljes
megnyíltáig részletes tájékoztatást adunk – pontos időpontok megjelölésével - arról, hogy milyen hóközi
időpontokban nyílik meg a rendelési felület, ahol az elektronikusan regisztráltak az előre leadott
menüválasztást módosíthatják.
Társaságunk
2022.
szeptember
01-től
egységes
panaszkezelést
vezet
be,
panaszkezeles[kukac@]fhgasztro[pont.]hu e-mail címen. A bejelentett panaszok kivizsgálása ezek alapján
megtörténik, és erről a bejelentő tájékoztatást kap.
Megköszönve együttműködésüket és segítségüket, eredményes tanévet kívánunk.
Gyöngyös, 2022. 08. 30.
Mátra Party Kft.

https://gyongyos.hu/wp-content/uploads/2022/08/etkigenyfelmlap-2022-2023-scan.pdf /
https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/ Gyermekétkeztetés menüpont alatt
2 https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2021-25-SP-705
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Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés
intézményi térítési díjáról szóló 25/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet3 módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 01 - 2022. 09. 02
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdéseiben és a 147. §-ában és 151. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés
intézményi térítési díjáról szóló 25/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet
Intézményi gyermekétkeztetés és családi bölcsőde szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés napi
intézményi térítési díjai
Fizetendő
Ellátási formák
Nyersanyag- ÁFA
összeg (0megnevezése
költség
(kerekítve) ra ill. 5-re
kerekítve)
1. Intéz-ményi
gyermekétkeztetés
a)
Bölcsődében elhelyezett gyermekek
426 Ft
115 Ft
540
Ft/nap
b)
Óvodás
korú
gyermekek 484 Ft
131 Ft
615
(saját főzőkonyha útján)
Ft/nap
c)
Óvodás
korú
gyermekek 528
143 Ft
670
(vásárolt szolgáltatás útján)
Ft/nap
d)
Általános iskolás korú gyermekek napi egyszeri 481 Ft
130 Ft
610
étkezés
Ft/nap
e)
Általános iskolás korú gyermekek napi háromszori 675 Ft
182 Ft
855
étkezés
Ft/nap
f)
Gimnázium általános iskolás korú gyermekek napi 481 Ft
130 Ft
610
egyszeri étkezés
Ft/nap
g)
Gimnázium általános iskolás korú gyermekek napi 675 Ft
182 Ft
855
háromszori étkezés
Ft/nap
h)
Gimnázium középiskolás korú gyermekek napi 642 Ft
173 Ft
815
egyszeri étkezés
Ft/nap
i)
Szakgimnáziumos, szakközépiskolás, szakiskolás 642 Ft
173 Ft
815
gyermekek
napi
Ft/nap
egyszeri étkezés
j)
Kollégiumi ellátás napi háromszori étkezés (Heves 1121 Ft
302 Ft
1
425
Megyei SzC-József Attila Technikum, Szakképző Iskola
Ft/nap
és Kollégiuma)
ja) reggeli
146 Ft
39 Ft
185
Ft/nap
jb) ebéd
642 Ft
173 Ft
815
Ft/nap
3

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/689457

Ellátási formák
megnevezése
jc) vacsora
k)

Kollégiumi
(Mátrafüredi
Kollégium)
ka) reggeli

ellátás

napi háromszori
Hanák

Fizetendő
Nyersanyag- ÁFA
összeg (0költség
(kerekítve) ra ill. 5-re
kerekítve)
333 Ft
90 Ft
425
Ft/nap
étkezés 1034 Ft
279 Ft
1
315
Kolos
Ft/nap
251 Ft

68 Ft

kb) ebéd

445 Ft

120 Ft

kc) vacsora

338 Ft

91 Ft

Családi bölcsődében elhelyezett gyermekek

426 Ft

115 Ft

320
Ft/nap
565
Ft/nap
430
Ft/nap

2.
Családi
bölcsőde
étkeztetés
540
Ft/nap
A
feltüntetett
intézményi
térítési
díjak
27%-os
ÁFA-t
tartalmaznak.
A speciális étkeztetés intézményi térítési díjai megegyeznek a normál étkeztetés intézményi térítési díjával.”

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés
intézményi térítési díjáról
Hatályos: 2022. 09. 01
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdéseiben és a 147. §-ában és 151. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekvédelmi törvényben és a végrehajtásáról rendelkező
kormányrendeletben foglalt általános és egyéb illetékességi szabályok szerint Gyöngyös város közigazgatási
területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
a) magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett,
bevándorolt, illetőleg befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve
hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát Gyöngyös város közigazgatási területén gyakorolja.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátotti körre,
valamint a Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő családi
bölcsődére.
2. Eljárási rendelkezések
2. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmeket a szolgáltatást biztosító intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani.
3. § A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekbe történő felvételről az ellátást biztosító
intézmény vezetője jogosult dönteni az intézmény belső szabályzatainak előírása szerint.
3. Gyermekjóléti alapellátások formái
4. § (1) A Gyvt.-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az Önkormányzat a következő személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat nyújtja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
aa) család-és gyermekjóléti szolgálat
ab) család-és gyermekjóléti központ,
b) gyermekek napközbeni ellátása
ba) bölcsődei ellátás körében bölcsőde és családi bölcsőde,
bb) bölcsődei játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet,
c) gyermekek átmeneti gondozása
ca) gyermekek átmeneti otthona
cb) családok átmeneti otthona.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások közül az a) és c) pontban meghatározott ellátásokat az
Önkormányzat a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézményein keresztül, a
b) pontban meghatározott ellátást az önkormányzati intézményeken keresztül biztosítja. Ezen
szolgáltatásokról, igénybevételük szabályairól a Gyvt. rendelkezik.
4. Gyermekek napközbeni ellátása
5. § (1) Az Önkormányzat a Gyvt. 41. §-ában foglaltak alapján szervezi és biztosítja a gyermekek napközbeni
ellátását a bölcsődében és a családi bölcsődében.
(2) A gyermekek napközbeni ellátásának igénylése, biztosítása, az (1) bekezdésben foglalt
intézménytípusokban történhet
a) kérelemre (szülő, védőnő, pedagógus, család-és gyermekjóléti szolgálat), vagy
b) a jegyzői és a járási hivatali gyámhatósági eljárás során tett intézkedésre.

(3) Az ellátásra jogosultság megállapításáról, valamint a személyi térítési díjról a bölcsőde és a családi
bölcsőde intézményvezetői jogosultak dönteni.
(4) Az ellátás igénybevételéért a törvényes képviselő a Gyvt.-ben, illetve személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben és e rendeletben foglaltak alapján személyi
térítési díjat köteles fizetni.
(5) Ha a bölcsődei, családi bölcsődei ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem veszi igénybe, a
távolmaradást az önkormányzati intézmény házirendjében előírtak szerint az intézményvezetőnél be kell
jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a személyi térítési díj
fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést az intézmény vezetőjénél a törvényes
képviselőnek jelezni kell.
(6) A bölcsődei, a családi bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek (5) bekezdés szerinti távolmaradása
esetén, ha az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg,
a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi
térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell
megfizetni.
(7) A bölcsődében, családi bölcsődében egy gondozási napra fizetendő intézményi térítési díj
ellátottanként 250 Ft.
(8)1 Az Önkormányzat a bölcsődei játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet óradíját 500 Ft-ban
állapítja meg.
(9) A családi bölcsődében ellátott gyermekek személyi térítési díjának megállapításánál a Gyvt. 150. § (6)
bekezdését kell alkalmazni.
5. Gyermekétkeztetés
6. § (1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést, mint természetbeni ellátást a Gyvt. 21/A. § (1)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.
(2) A gyermek törvényes képviselőjének a személyi térítési díj megállapítása iránti kérelmet és a
kedvezményes étkezés igazolására szolgáló iratokat a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási
és Intézményirányítási Igazgatóságára (a továbbiakban: Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság)
kell benyújtani. Az étkezést igénybe vevők személyi térítési díjáról az óvodában az intézményvezető, az
általános és középiskolákban, illetve a kollégiumok a Gyvt. szerinti étkeztetés biztosítására kötelezett által
kijelölt személy jogosult dönteni. A személyi térítési díj tárgyában hozott döntéssel szemben a közlést követő
15 napon belül Gyöngyös Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának címzett,
de a Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságához benyújtott jogorvoslattal lehet élni.
(3) Az ellátás igénybevételéért a törvényes képviselő a Gyvt.-ben, illetve személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben és e rendeletben foglaltak alapján személyi
térítési díjat köteles fizetni.
(4) Ha az óvodai, az iskolai és a kollégiumi étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem veszi
igénybe, azt az étkezést biztosító szolgáltató képviselőjénél, legkésőbb a távolmaradás napján be kell
jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül az óvodában, az
iskolában, illetve a kollégiumban a személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való
visszatérést – az étkeztetés teljes körű biztosítása érdekében – a szolgáltató képviselőjénél a törvényes
képviselőnek jelezni kell. Az intézménynek a törvényes képviselő kérelmére – a gyermek igazolt távolléte
esetén – az étkeztetést elvitellel is biztosítani kell.
(5) Az óvodás, az iskolás és a kollégiumban elhelyezett gyermek (4) bekezdés szerinti távolmaradása
esetén, ha a tárgyhónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, a
többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi
térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell
megfizetni.
(6) A gyermekek napközbeni ellátása keretében megállapított személyi térítési díj további csökkentése az
Önkormányzat Képviselő–testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével történik.

(7) Az étkeztetés intézményi térítési díjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(8) A Gyvt. 21/C. §-ban foglaltak értelmében az Önkormányzat a törvényes képviselő kérésére szünidei
gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek részére.
(9) Az ingyenes étkezésben részesülő gyermek törvényes képviselőjének bejelentési kötelezettsége van a
távolmaradás napján és a visszatérést megelőző első munkanapon az intézmény, illetve a szolgáltató felé.
6. Vegyes rendelkezések
7. § A személyi térítési díjak meg nem fizetése esetén – a hátralék felhalmozódásának csökkentése
érdekében – az alábbiakat kell érvényesíteni:
a) Az iskolák tanulóinál a térítési díj tárgy hónap 20. napjáig történő meg nem fizetése esetén a beszedéssel
megbízottnak – a törvényes képviselőnek küldött írásbeli felszólítása mellett – a háromszori étkeztetést
egyszeri étkeztetésre kell módosítania.
b) Legalább két havi térítési díj hátralék fennállása esetén a gyermek az óvodai, az iskolai, illetve a
kollégiumi étkeztetésből kizárható. Az étkezési térítési díj hátralék rendezését követően a gyermek, a tanuló
részére a gyermekétkeztetést biztosítani kell. A Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság által a
törvényes képviselő ismételt, eredménytelen felszólítását követően a hátralék behajtásáról a Gyöngyösi
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága gondoskodik.
c) A hátralék részletfizetéssel történő rendezéséről – a törvényes képviselő írásos kérelme alapján – a
bölcsődei és az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek körében a bölcsődék és az óvoda intézmény vezetői,
az iskolák és a kollégiumok tanulói tekintetében a Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság
igazgatója dönt.
7. Záró rendelkezések
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8. §
9. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

