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TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT
Az alábbiakban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó
előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata minden év május 31-ig megtörténik és a
fenntartó jóváhagyásával minden év szeptember 1-ével lép életbe.
I. Étkezési térítési díj szabályozása
1. A térítési díj megállapításának jogi háttere
Az intézményvezető köteles az étkezés személyi térítési díját a vonatkozó jogszabályi
környezetben megállapítani.
Az ide vonatkozó törvények, jogszabályok és rendeletek:
− a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
− a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló
149/1997 (IX.10) kormányrendelet
− a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
− a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható biztosítékokról
szóló 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet
− A kedvezmény megállapításához a jövedelem fogalom meghatározást az 1995. évi
CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 4. § (1) bekezdésében találjuk meg.
2. A szabályzat hatálya
Ezen szabályzat hatálya kiterjed a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
által működtetett iskolai valamint az óvodai intézményegységben működtetett
gyermek-étkeztetésre.
3. Az étkezésben résztvevők köre:
− II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda keceli
intézményegységnek tanulói
− II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda imrehegyi
intézményegységének tanulói és óvodás gyermekei
− II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda tázlári intézményegység
tanulói és óvodás gyermekei esetében a gyermekétkeztetés feladatát 2016.
szeptember 1-től a települési önkormányzat látja el.
4. Az étkeztetési tevékenység ellátása
Intézményünk az étkezési tevékenységet külső étkeztető cégek közreműködésével
biztosítja. Az étkeztetési feladatokat ellátó szolgáltató a megkötött vállalkozási szerződés
alapján biztosítja a gyermekek számára az étkezést.
5. Az étkeztetés lebonyolításának formái
A szolgáltató az étkeztetést egyéni ellátási rendszer keretében bonyolítja le. Az iskola
tanulói az étkezést centralizált, csoportos ellátási rendszer formájában bonyolítja le. Az
étkezés helyszíne a szolgáltató által biztosított étkezde. A tízórai és az uzsonna
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elfogyasztása az iskola épületén belül hideg élelem formájában történik. Az óvodában a
fogyasztásra alkalmas készételt az erre a célra rendszeresített, előírásoknak megfelelő
szállító edényekben az étkező helyekre szállítja, amelyek földrajzilag elkülönülnek a
központi főkonyhától. A vállalkozó szolgáltatásába beletartozik a főző konyháról a
melegítőkonyhába az ételszállítás biztosítása a vállalkozó által biztosított ételszállító
járművel, szabványosított hőtartó edényekben és az ételmaradék begyűjtése és szakszerű
elhelyezésének biztosítása. Az óvodában az ételkiosztást és a mosogatást a dajkák végzik.
Itt csoportos tálalási rendszer működik.
6. Az étrendek összeállítása
Az étrend összeállítása a szolgáltató feladata. Az Intézmény követelményei közé tartozik a
többféle egészségállapotnak megfelelő étel biztosítása, az egyházi ünnepek figyelembe
vétele és az életkori sajátosságokhoz való igazodás.
7. Az étkeztetés megszervezésének és lebonyolításának felelősei
Szolgáltató:
- biztosítja a szerződésben foglaltak betartását
- gondoskodik az étkezés megfelelő minőségéről
- biztosítja az ételek kiosztását
- megszervezi és állandó kontrol alatt tartja az étkeztetéssel kapcsolatos
mechanizmusokat
Gazdasági vezető:
− a szolgáltató értesítése alapján megtervezi a költségvetési év során várhatóan
jelentkező étkeztetési kiadásokat, bevételeket, a kedvezmények figyelembe
vételével;
− gondoskodik az étkeztetést ellátó szolgáltató által kiállított számlák határidőben
történő kiegyenlítéséről
− ellenőrzi a beszedett és befizetésre került étkezési térítési díjakról kiállított
számlákat számszakilag, alaki és tartalmi szempontból
− befogadja és ellenőrzi a szolgáltató által benyújtott, a vállalkozási szerződés
keretében elvégzett étkeztetési szolgáltatásról kiállított számlákat és bizonylatokat
− ellenőrzi a szolgáltató által kiállított számlák és a beszedett étkezési térítési díjak
könyvelését, téves kontírozás vagy könyvelés esetén intézkedik a könyvelés felé a
téves tételek helyesbítéséről;
Étkezési díjat beszedő iskolai adminisztrátor:
− kimutatást készít az étkezési térítési díjban érvényesített normatív
kedvezményekről jogcímenként, adagszámra összesítve havonta;
− kimutatást készít az étkezési térítési díjban érvényesített rászorultsági
kedvezményekről jogcímenként, adagszámra összesítve havonta
− koordinálja a térítési díj programmal kapcsolatos felhasználói problémákat;
− adatot szolgáltat a gazdasági vezető részére a költségvetési kiadások és bevételek
megtervezéséhez.
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8. Napi étkezés folyamata
Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, akkor az Intézmény a
gyermekek számára az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és a két
további étkezést, tízórai illetve uzsonna formájában. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a
tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is
igényelhető, úgy az iskolai intézményegységben, mint az óvodai intézményegységben.
Csak az veheti igénybe az étkezést, akinek érvényes rendelése van az adott napra.
Az általános iskola alsó tagozatának tanulói és a felsős napközisek csoportosan érkeznek
az ebédlőbe felnőtt kíséretében az év elején kialakított rend szerint, ők a napi név szerinti
lista alapján vehetik igénybe az étkezést, melyet intézményi alkalmazott (pedagógus)
ellenőriz.
Az általános iskola felsős tagozatának nem napközis diákjai egyénenként érkeznek az
ebédlőbe, akiket szintén felnőtt ellenőriz a napi név szerinti étkezési lista alapján.
Hiányzás esetén az ebéd lemondásra kerül, amit szintén az étkezésnél jelenlévő
pedagógusok ellenőriznek.
Az óvodai intézményegységben a gyermekek pedagógus felügyeletében a
csoportszobában, illetve az étkezőben étkeznek.

9. Étkezési térítési díj
Az óvodai, iskolai ellátást igénybevevők az étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni. A
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
egy ellátottra jutó napi összege. A Gyvt. 151 § (4) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés
személyi térítési díját a gazdasági intézményvezető-helyettes ezen napi összeg általános
forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a
normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. A térítési díj
meghatározható bruttó 10 Ft-ra kerekített összegben, de ez az összeg nem lehet magasabb a
nyersanyagérték ÁFA-val növelt összegénél. Az étkezés igénybevételéért fizetendő
intézményi térítési díjakról szóló mindenkor hatályos rendelet tartalmazza.
Intézményünk esetében
- Kecel Város Önkormányzata által működtetett Csendes Ősz Idősek Otthonának
- Imrehegy Község Önkormányzatának
vezetője dönt a nyersanyag-érték meghatározásáról.
A térítési díjat:
− az ellátást igénybevevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy
más törvényes képviselő az intézménynek fizeti meg.

5

II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Térítési díj szabályzat

10. A térítési díj kedvezményei
10.1. Normatív kedvezmény
Gyermekétkeztetés esetén
Az intézményi térítési díj kedvezményeként kell biztosítani
a) az intézményi térítési díj 100%-át az óvodás gyermekek részére,
- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a legkisebb nettó munkabér 130 %-át. A jövedelmi helyzet miatti ingyenesség
megállapítása a szülőnek a jövedelemről való önbevallásán, nyilatkozatán
alapul.
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- nevelésbe vették;
b) az intézményi térítési díj 100%-át az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanuló számára, aki
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- nevelésbe vették;
c) az intézményi térítési díj 50%-át az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanuló számára
- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
A kedvezmények megállapításához a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát kell
beszerezni a szükséges igazolásokkal együtt.
A normatív kedvezményt az intézménnyel jogviszonyban álló jogosult gyermek után a
nappali rendszerű nevelés-oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.
A jogosultságban történt változást a szülő v. gondviselő köteles jelezni.
A jogosultság megváltozása esetén az új térítési díjat a változás napjától kell megfizetni.
11. Térítési díj fizetése
Az étkezési térítési díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni. A 328/2011 (XII.29.)
kormányrendelet 16 § (1) bekezdése alapján a személyi térítési díjat az igénybevétel
napjától havonként gyermekétkeztetés esetén a tárgyhónap 10. napjáig kell befizetni az
ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára. A II. János Pál Katolikus Általános
Iskola és Óvoda étkezési térítési díjak összegének és a kedvezmények biztosításának
meghatározása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
A térítési díjak befizetésének idejéről az intézmény előre tájékoztatja a szülőt, gondviselőt.
Intézményünkben az étkezési igény lejelentése, nyilvántartása és a számla kibocsátása az
AROMO programon keresztül történik.
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II. Egyéb térítési díjak szabályozása
1. A tandíj és egyéb térítési díjak szabályozása
1. 1. A szabályzat célja, jogszabályi háttér, a szabályzat hatálya
Szabályzat célja a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fenntartásában működő II. János Pál
Katolikus Általános Iskola és Óvoda térítési díjainak valamint tandíjainak megállapítása és
szabályozása.

A térítési díjak megállapításának jogszabályi háttere
- 2011. évi CXC: nemzeti köznevelési törvény
- 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelet
- 2007. évi I.: A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
- 113/2007(V.24.) kormányrendelet
A szabályzat hatálya
Ezen szabályzat hatálya kiterjed az Intézmény:
óvodai jogviszonyban álló gyermekeire
tanulói jogviszonyban álló tanulóira.

1.2. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások
Intézményünk térítésmentesen látja el a működési engedélyében szereplő, a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33§-a
szerinti köznevelési feladatokat.

1.3. Tandíj, térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
Azon külföldinek minősülő gyermekek oktatása, nevelése után állapítható meg tandíj akik – a
vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek megléte hiányában – nem részesülhetnek a
magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett óvodai illetve iskolai nevelési és oktatási
ellátásban.
Intézményünk térítés ellenében végzi a működési engedélyében szereplő, a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 34§-a
szerinti szolgáltatásokat.

1.4. Tandíj, térítési mértéke
Intézményünk a tandíj mértékét a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36§-a alapján határozza meg.
Fenntartói döntés alapján ez a mérték az 1 főre jutó állami támogatás vagy az 1főre folyó
kiadás (az alacsonyabb összeg) 50%-a.
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2. Tandíj, térítési meghatározása
A tárgyév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig az érvényes térítési díj és tandíj
megállapítása az előző évi beszámoló alapján az egy gyermekre jutó folyó kiadás illetve
támogatás összegének figyelembe vételével történik.
A számítás az 1. és 2. számú melléklet szerint történik, amit az Intézmény a tanév kezdete előtt
május 31-ig jóváhagyás céljából benyújt a Fenntartóhoz.
A tanulói, óvodai jogviszony hó közi kezdete vagy megszűnése esetén a tandíj havi összegét a
jogviszony napjainak arányában kell megállapítani.
A tandíj a gyermek szociális helyzete alapján akár 100% mértékben is csökkenthető.

3. Tandíj, térítési díj fizetésének szabályai
3.1. Fizetési határidők
A tandíjat vagy a térítési díjat 09-12. hóra és 01-06. hóra egy összegben legkésőbb
az első tanítási félévben szeptember 30-ig
a második tanítási félévben január 30-ig kell megfizetni.
3.2. Kedvezmények
- Az intézményvezető lehetőséget adhat a térítési díj illetve a tandíj havonta történő, havi
összegű megfizetésére amennyiben erre igény mutatkozik.
- A tandíj, térítési díj összege a gyermek szociális helyzete alapján csökkenthető az
alábbiak szerint:
Amennyiben a szülő kérelmezi a tandíj, térítési díj mérséklését vagy elengedését, az
igazgató az alábbi szempontok szerint egyéni elbírálást végez:
- A családban nevelt gyermekek száma
- A gyermeket nevelő szülők száma
- A család jövedelmi helyzete
- A család lakhatási körülményei
Az igazgató a fentiek alapján született döntését határozatba foglalja, melyet a fenntartót
képviselő EKIF elnökhöz eljuttat jóváhagyás céljából.
A fenntartó jóváhagyása esetén adható meg a tandíj, térítési díj összegét érintő
kedvezmény.

III. Megismerési záradék
Jelen térítési díj szabályzat minden érintett számára átadásra és ismertetésre került. Az
oktatás-nevelésben résztvevő vagy abban bármilyen módon érintett személyek a
szabályzatot megismerték, rendelkezéseit tudomásul vették.

Kecel, 2020. május 25.

Berger József
intézményvezető

Jakus Szilvia
gazdasági vezető
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Mellékletek
1. számú melléklet
Az állami támogatás egy főre jutó összegének megállapítása (2019. év)
OM azonosító: 201551
Intézmény
II. János Pál Katolikus Általános Iskola és óvoda
neve:

Normatív állami
hozzájárulás(Ft)
[B]

Intézmény típusa
[A]

Egyházi
működési,
kiegészítő
támogatás (Ft)
[C]

Normatív állami
támogatások és
egyházi
támogatások
összesen (Ft)
[D= (B+C)]

Átlagos
gyermek- és
tanulólétszám
(fő)
[E]

Egy főre jutó állami
támogatás (Ft/fő)
[F=(D/E)]

Óvoda

281 662 509

15 933 336

66 074 000

80

825 925

Alapfokú nevelésoktatás 1-8.
évfolyam

348 359 549

142 400 000

474 661 000

712

666 659

630 022 058

158 333 336

540 735 000

792

682 746

Középfokú nevelésoktatás 9-13.
évfolyam
Szakmai oktatás
Kollégium
Alapfokú
művészetoktatás
Korai fejlesztés,
gondozás
Fejlesztő
felkészítés
Összesen:

Normatív hozzájárulás a teljes
intézményi költségvetés %-át fedezi:

5-8 sor
összesen:

84,34 %

773

641 162 467 Ft

9-12 sor
összesen:

Feladatmutatók állománya 2019. év
01 Feladat mutató
02 Teljesítmény mutató
Feladat
megnevezése

1
Általános iskolai
nevelés-oktatás

Sorszám Megnevezés

Egysége

Záró

Záró
állományból
tárgyévi nettó
fejlesztés

Átlag

Fajlagos
ráfordítás
Ft-ban

8

2

3

4

5

6

7

1

tanulók
létszáma

fő

710

-2

712

2

tanulócsoportok
száma

db

39

0

39

14 761 207

1

Óvodai
nevelésben
résztvevők
létszáma

fő

81

1

80

821 867

2

férőhelyek
száma

db

105

0

105

623 575

Óvodai nevelés

808 549
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II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Térítési díj szabályzat

2. számú melléklet
II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
6237 Kecel, Szabadság tér 17.
Tandíj és egyéb térítési díj szabályzat melléklete
a 2020. szeptember 1-től érvényes díjak megállapításához

Tandíj számítása általános iskolában 2020/2021 tanévre:
1főre jutó állami támogatás általános iskolában

666 659 Ft

1főre jutó folyó kiadás általános iskolában

808 549 Ft

Tandíj alapja: (az alacsonyabb összeg)

666 659 Ft

1 tanévre járó tandíj = Tandíj alap 50%-a

333 330 Ft

1 tanévre járó tandíj ezer Ft-ra kerekítve:

333 000 Ft

1 havi tandíj (Éves tandíj/9,5hó) általános iskolában:

35 053 Ft

2017. 09-12. hóra eső tandíj: éves tandíj / 9,5 x 4 =

140 210 Ft

2018. 01-06. hónapra eső tandíj: éves tandíj/ 9,5 x 5,5 =

192 790 Ft

Tandíj számítása óvodában 2020/2021 nevelési évre:
1főre jutó állami támogatás óvodában

825 925 Ft

1főre jutó folyó kiadás általános óvodában

821 867 Ft

Tandíj alapja: (az alacsonyabb összeg)

821 867 Ft

1 nevelési évre járó tandíj = Tandíj alap 50%-a

410 934 Ft

1 nevelési évre járó tandíj ezer Ft-ra kerekítve:

411 000 Ft

1 havi tandíj (Éves tandíj/9,5hó) óvodában:

43 263 Ft

2017. 09-12. hóra eső tandíj: éves tandíj / 9,5 x 4 =

173 050 Ft

2018. 01-06. hónapra eső tandíj: éves tandíj / 9,5 x 5,5 =

237 950 Ft

Kecel, 2020. május 25.

…………………………

………………………………

Jakus Szilvia

Berger József

gazdasági vezető

intézményvezető
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Térítési díj szabályzat

Mellékletek
3. sz. melléklet
II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
6237 Kecel, Szabadság tér 17.

OM:201551

Térítési díj Szabályzat 3. sz. melléklete
a 2020 .szeptember 1-től érvényes étkezési térítési díjak megállapításához
Iskolai étkeztetés közvetlen önköltségének megállapítása:
A 2020. április 1-jétől érvényben lévő Csendes Ősz Idősek Otthona szolgáltatóval kötött
étkeztetési ellátási szerződés alapján:
Vásárolt
szolgáltatás
Ebéd 1-8 ált. isk.

Nyersanyag
nettó

Rezsi
nettó

Nettó
közvetlen
önköltség

27% ÁFA

Fizetendő
Ft/étk.nap

290

275

565

152,55

717,55

A 2019. szeptember 1-jétől érvényben lévő Schaffer Ferencné szolgáltatóval kötött
étkeztetési ellátási szerződés alapján:
Vásárolt
szolgáltatás
Tízórai
Uzsonna

Nyersanyag
nettó

Rezsi
nettó

Nettó
közvetlen
önköltség

27% ÁFA

Fizetendő
Ft/étk.nap

105
105

35
35

140
140

0
0

140
140

845 Ft

napi teljes étkezés

997,55 Ft

A 2017. január1-jétől érvényben lévő Imrehegy Község Önkormányzata szolgáltatóval
kötött étkeztetési ellátási szerződés alapján:
Vásárolt
szolgáltatás
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

Nyersanyag
nettó

Rezsi
nettó

Nettó
közvetlen
önköltség

27% ÁFA

107
259
79

57
139
44

164
398
123

44
107
33

685 Ft

napi teljes étkezés

Fizetendő
Ft/étk.nap
208
505
156
869 Ft

Óvodai étkeztetés közvetlen önköltségének megállapítása:
A jelenleg érvényben lévő Imrehegy Község Önkormányzata szolgáltatóval kötött
étkeztetési ellátási szerződés alapján:
Vásárolt
szolgáltatás
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen:

Nyersanyag
nettó

Rezsi
nettó

90
180
69

78,97
154
58

Nettó
közvetlen
önköltség
168,97
334
127
629,97

27% ÁFA
45,62
90,18
34,29
napi teljes étkezés

Fizetendő
Ft/étk.nap
215
424
161
800
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Térítési díj szabályzat

Normatív állami hozzájárulás meghatározása

Étkeztetésben részesülők
száma (normatív állami
támogatásra jogosító
létszám)

Kecel
Imrehegy
Tázlár
Összesen:

Átlagbér finanszírozás (létszám/65 x 1,3)
Normatív állami támogatás (2.200.000 Ft/fő/év)
Óvodai ingyenes étkezés (28.400 Ft/átlfő/év)
Támogatás összesen:
Étkezési napok száma
2020. évre tervezett napi étkezések
1 étkezési napra jutó támogatás/fő

Ált. isk.
204
19
0
223
4,46
9 812 000 Ft

Óvoda
0
17
0
17
0,34
748 000 Ft

Ingyenes
16
16

454 400 Ft
9 812 000 Ft
185
41 255
307,69 Ft

1 202 400
220
3 740
321,50 Ft

nettó
közvetlen
önköltsége
845 Ft
685 Ft
790 Ft

normatív
támogatás
napi
összege
237,84 Ft
237,84 Ft
321.50 Ft

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
Teljes napi étkezés
Kecel isk.
Imrehegy isk.
Imrehegy ovi*

Intézményi
térítési díj
619,71 Ft
447,16 Ft
468,50 Ft

*Az ingyenes étkezés ÁFA-jával növelt önköltség ((1x629,97+16x800)/17)
Jelen melléklet a Térítési díj Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.

Kecel, 2020. május 25.

Jakus Szilvia

Berger József

gazdasági vezető

intézményvezető
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Térítési díj szabályzat

Mellékletek
4. sz. melléklet
Étkezési térítési díjak kedvezmény nélkül
Bruttó térítési díj
Ft/adag

Kecel
Ált. isk.

Tízórai
Ebéd
Uzsonna

134
368
133

Imrehegy
Óvoda

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

114
229
88
136
329
100

Imrehegy
Ált. isk.

Érvényes: 2020. szeptember 1-jétől
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