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Kivonat
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2011. június 28. napján megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből
96/2011. (VI.28.) számú határozat
étkeztetési szabályzatról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az e határozat mellékletét képező
étkeztetési szabályzatot elfogadja és alkalmazni rendeli.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Étkeztetési felelős
Határidő: azonnal
„MELEGÍTŐ KONYHA
és
ÉTKEZTETÉSI SZABÁLYZAT
(96/2011. (VI.28.) számú testületi határozat alapján)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés eljárási
szabályainak rendezésére az alábbi szabályzatot alkotja és rendeli alkalmazni:
1) A melegítő konyha dolgozóinak munkarendje:
•
hétfőtől péntekig
8 00 - 16 00 óra.
2) A gyermekek tízóraiztatására nyitva álló időszak:
•
hétfőtől – péntekig:
9 45 – 10 00 óra.
3) A gyermekek ebédeltetésére nyitva álló időszak:
•
hétfőtől – péntekig:
11 45 – 14 00 óra.
4) Az étkeztetés térítési díjának befizetése az ebédlőben történik minden hónap 12.
napjáig, délelőtt 8 00 – 12 00 óra között.
A térítési díj a tárgyhónap tanítási napjaira vonatkozóan kerül kiszámításra.
A vonatkozó időszakban igénybe nem vett és szabályosan lemondott szolgáltatás
díja a következő hónapban beszámításra vagy visszafizetésre kerül.

5) A gyermek távollétét az azt megelőző munkanap, betegség esetén, a betegség
napján 10. óráig kell bejelenteni. Ebben az esetben az első hiányzással érintett
tanítási napra a térítési díj a szülőt terheli, de lehetősége van az ebéd elvitelére.
Amennyiben a további étkezési napokra az étkeztetést a szülő nem mondja le, a
teljes ellenértéket meg kell fizetnie, az ebéd elvitelére nem nyílik lehetőség.
6) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság okán ingyenesen
étkező, illetve egyéb kedvezmény jogán 50 %-os térítési díjkedvezményben részesülő
gyermekek szülei a gyermekük távolmaradását az azt megelőző munkanap, betegség
esetén, a betegség napján 10 óráig kötelesek bejelenteni. Ebben az esetben az első
hiányzással érintett tanítási napra a térítési díj az Önkormányzatot terheli.
Az azt követő napokra vonatkozó, megrendelt és le nem mondott étkezés térítési
díját a szülő köteles teljes összegben megtéríteni, ennek elmaradása esetén a
hátralék az évi két alkalommal esedékes pénzbeli támogatásból levonásra kerül.
Jelen szabályzat 2011. július 1. napjával lép hatályba.
Kalcsó Istvánné
polgármester”

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

