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Étkezési kártyarendszer bevezetése
A közétkeztetési feladat ellátásáért felelős Maglód Projekt Kft. által 2017. október 1.
napjától bevezetésre kerül a Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola alsó- és felső tagozatán az étkezési jogosultságot ellenőrző kártyarendszer.
A rendszer kiépítését követően a közétkeztetésben részesülő alsó- és felső tagozatos
diákok kizárólag az étkezési jogosultságukat igazoló, egyedi kóddal ellátott plasztikkártya
használatával vehetnek részt az étkezésben. Az alsó tagozatosok 1-3. évfolyama
osztályonként, csoportkártyával tudja igénybe venni az étkeztetést, a 4. és a felső
évfolyam tanulói egyénenként.
Fenti időponttól tehát az étkezés kizárólag az étkezési kártya bemutatásával
vehető igénybe!
Az étkezési kártya átvétele
A tanulók részére a nevükhöz rendelt, egyedi kóddal ellátott étkezési kártyákat
2017. szeptember 22-ig a Maglód Projekt Kft. ügyfélszolgálatán vehetik át az októberi
étkezési térítési díj, valamint a kártya letéti díj befizetése után.
A kártya átvételét és használati feltételeinek tudomásulvételét a tanuló törvényes
képviselője (szülője) a tájékoztató mellé kiadott nyilatkozat aláírásával igazolja.
Az étkezési kártya díja és pótlása
Az étkezési kártya egyszeri letéti díja 1.000,-Ft. Ez az összeg visszafizetésre kerül,
amennyiben a tanuló jogviszonya megszűnik és diák (vagy szülője) a kártyát
sérülésmentes állapotban a Maglód Projekt ügyfélszolgálatán leadja.
A tanulók az átvett kártyákat kötelesek rendeltetésszerűen használni, azaz használatra
alkalmas állapotban megőrizni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a
szülő, illetve a gyermek törvényes képviselője (szülője) anyagi felelősséggel tartozik az
Maglód Projekt Kft. felé. Amennyiben a kártya használhatatlanná válik, vagy elveszik,
minden további pótlás költsége a felhasználót terheli (a kártyapótlás költsége 1.000,-Ft).
A kártya elvesztése, valamint használhatatlanná válása esetén azt haladéktalanul – de
legkésőbb 2 napon belül – jeleznie kell a Maglód Projekt Kft. ügyfélszolgálatán, ebben az
esetben ugyanitt a tanuló szülője/gondviselője köteles azonnal gondoskodni új kártya
igényléséről. Az új kártya díjának befizetése készpénzben történik, mely a befizetést
követően vehető át.
Az étkeztetésre vonatkozó előírások
A 2017/2018. tanévtől a diákok az iskolai étkezést menzakártya használatával vehetik
igénybe. Az étkezési kártyát a diákok letéti díj ellenében kapják. A kártya
megrongálódása vagy elvesztése esetén annak pótlása 1.000,- Ft befizetése ellenében
lehetséges. Új kártyát a Maglód Projekt Kft. ügyfélszolgálatánál lehet igényelni.
Az étkezés alkalmával a kártya használata kötelező!
Az étkezés lemondása a tárgynapot megelőző munkanap reggel 9.00 óráig lehetséges.
A tanuló hiányzása
lemondását!
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Étkezni csak az étkezési térítési díj megfizetését követően lehet. Amennyiben a szülő
nem fizeti be az étkezési díjat, az étkezési adag megrendelése szünetel mindaddig,
amíg az étkezési időszak hátralévő étkezési napjaira számított térítési díj befizetésre nem
kerül.
Az intézményben – napközbeni ellátás keretében – biztosított étkezési térítési díjak
megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles.
A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az
étkezés igénybevételéből kizárásra kerül. A fennálló díjtartozás behajtása érdekében
a szükséges jogi lépéseket Társaságunk meg fogja tenni. A rendszer lehúzható „chip”
étkezési kártyával működik, s nem ad lehetőséget a kártya nélküli étkezésre. Felhívjuk
szíves figyelmüket, hogy amennyiben a menzadíj a havi pótbefizetésig nem kerül
rendezésre, a kártya letiltásra kerül, a tanuló nem fogja tudni használni.
Felhívjuk
a
Tisztelt
Szülő
figyelmét,
hogy
amennyiben
a
tanév
során
bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való
jogosultság/megszűnése – a Maglód Projekt Kft. felé 3 napon belül szíveskedjen jelezni.
A Maglód Projekt Kft. a 2017-2018-as tanévre vonatkozó normatív étkezési
kedvezményt a
megfelelő
igazolások
(iskolalátogatási
igazolás,
rendszeres
gyermekvédelmi határozat és tartós beteg igazolás) benyújtása után tudja biztosítani.

Térítési díjak befizetése a Maglód Projekt Kft. ügyfélszolgálatán
1.) A tanulók esetében az intézményi gyermekétkeztetés díját a tárgyhónapot megelőző
hónap 15. napjáig készpénzben a pénztárban, vagy átutalással a Társaság
bankszámlájára (az E-menza rendszerben kiállított díjbekérő alapján). Pótbefizetési
időszak a 15-ét követő héten van.
2.) Dolgozók készpénzben a pénztárban fizethetik be, vagy átutalással a Társaság
bankszámlájára utalhatják az étkezési díjuk árát az előre történő megrendeléseik szerint
készült számla alapján.
3.) Külsős étkezők a tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig előre, készpénzben a
pénztárban fizethetik be a megrendelt ebédjeik árát.
Hiányzások figyelembe vétele a térítési díjakban
Menzás diákok esetén a tárgyhavi hiányzások az adott hónap ebédlemondásai alapján
levonásra kerülnek. A lemondásokat a megelőző munkanap délelőtt 9 óráig lehet
megtenni az E-Menza rendszer internetes felületén vagy személyesen a Maglód Projekt
ügyfélszolgálatán. E-mailen történő ebédlemondást 2017. október 1-től nem áll
módunkban elfogadni, kérjük, hogy erre a célra ügyfélszolgálatunkat, vagy az E-menza
rendszer felületét használják!
Díjhátralék:
1.) Minden hónapot követő hó első munkanapján a Maglód Projekt Kft. tartozás listát
készít az étkezési díjjal tartozókról osztályonként és a tartozás összegéről értesíti a
szülőket. Amennyiben a díjhátralék nem kerül kiegyenlítésre, a tartozás kiegyenlítéséig
az ebédrendelés az E-Menza rendszerben szüneteltetésre kerül.
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Térítési díj fizetésére vonatkozó kedvezmények
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény szerint:
„Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
(..)
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,
ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó,
az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív
kedvezményével kell biztosítani
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül
ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül
ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.
(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes
vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban
élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) 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
c) 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.
(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a
kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell
figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket,
c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a
szülő vagy házastársa által eltartott rokont.
(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is
kérheti az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való
jogosultság megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek
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valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a
(2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a
gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés
alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell.
(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként
csak egy jogcímen vehető igénybe.
(7) Ha a tanuló - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött tanulószerződése alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre,
ugyanazon étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést nem veheti igénybe.
(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal
felnőtt nem jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre.
(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a
nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.”
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