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Térítési díj és egyéb díjfizetés kötelezettségi jogcíme és mértéke
Étkezési díjak
Az étkezési térítési díjat minden hónap 15. napjáig kell személyesen a befizetni a kihirdetett
napokon. A befizetési időpontok szeptember hónapban egész évre vonatkozóan kihirdetésre
kerülnek.
Óvoda (tízórai+ebéd+uzsonna)
Az óvodába járó sajátos nevelési igényű tanulók étkezése ingyenes.
Óvoda
Tízórai 56.-Ft + Áfa = 71.-Ft
Ebéd 197.-Ft + Áfa = 250.-Ft
Uzsonna 56.-Ft + Áfa = 71.-Ft
Általános iskola - napközi (tízórai+ebéd+uzsonna)
Sajátos nevelési igényű, vagy tartósan beteg gyermekek esetén az alábbi árak 50% fizetendő.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve nevelésbe vett gyermekek esetében a
kedvezmény mértéke 100%.
Tízórai 82.-Ft + Áfa = 104.-Ft
Ebéd 236.-Ft + Áfa = 300.-Ft
Uzsonna 82.-Ft + Áfa = 104.-Ft
Szakiskola, készségfejlesztő iskola - napközi (tízórai+ebéd+uzsonna)
Sajátos nevelési igényű, vagy tartósan beteg gyermekek esetén az alábbi árak 50% fizetendő.
Szakiskola
Ebéd 275.-Ft + Áfa = 349.-Ft
Szakiskola diéta
Ebéd 708.-Ft + Áfa = 899.-Ft
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve nevelésbe vett gyermekek esetében a
kedvezmény mértéke 50%.
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A nem tanköteles korú tanulók térítési és tandíj kötelezettségei
Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről
tanévenként – a fenntartóval való egyeztetést követően – az intézmény vezetője dönt. A
térítési díjakkal és tandíjakkal kapcsolatos szabályozásról a 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 34-36. §-a szerint a fenntartó
szabályozása alapján az intézményvezető dönt. A döntés előtt az intézményvezető kikéri a
nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.
Térítési díjköteles:
• a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt
az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a köznevelési közfeladatok,
• a független vizsga,
• a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló
vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett
szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga
Tandíjköteles:
• a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és
oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
• középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
• Ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a tanulásban akadályozott és az
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés
megszerzéséig. Nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető
munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben – szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott körben – szerezhető szakképesítés, például a
szakképesítés-ráépülések.
A térítési és tandíj a fenntartó által meghatározott keretek között a tanulmányi eredménytől
függően és a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.
Félévre szóló díjakat a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell befizetni.

