A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától

I. Törvényi háttér a térítési díj és a tandíj megállapításához
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.)
- 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban Vhr.)

II. A köznevelési szolgáltatások igénybevételének általános szabályai
1. A nemzeti köznevelési törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett térítésmentes a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a
fejlesztő nevelés, a fejlesztő felkészítés és a fejlesztő iskolai oktatás.
2. Az Európai Közösség tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe az intézmények köznevelési
szolgáltatásait.
3. Az a nem magyar állampolgár, aki az Nkt. 92. § (1)-(6) bekezdésben foglaltak hatálya alá tartozik az intézmények köznevelési szolgáltatásait a (2)
bekezdésben meghatározottak szerint veheti igénybe.
4. Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az Nkt. 92. § (1)–(6) bekezdésben foglaltak hatálya alá – ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály
másképpen nem rendelkezik –, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet.

III. A köznevelési feladatok csoportosítása fizetési kötelezettség alapján
III.1. Térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok:
a) általános iskolában és középfokú iskolában
aa) a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos
nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,
ab) a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért
van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,
ac) az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás,
ad) a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a
házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok,

ae) az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet,
af) az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány
megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája,
ag) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,
ah) a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,
ai) a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony,
b) kollégiumban
ba) a kollégiumi foglalkozás, a kollégiumi lakhatási feltétel biztosítása,
bb) a folyamatos pedagógiai felügyelet, a gyermekek, tanulók – rendeletben meghatározott –egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi
felügyelet,
c) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,
d) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás.
III.2. Térítési díj megfizetése mellett igénybe vehető köznevelési feladatok:
a) a III.1. pontban meg nem határozott egyéb foglalkozások,
b) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a
III.1. b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok,
c) a független vizsga,
d) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony
fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája,
e) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért térítési díjat fizet.

Étkezési térítési díj fizetésének szabályozása
1. Étkezési térítési díj fizetésének jogszabályi háttere
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 151. § (1) bekezdése határozza meg a gyermekétkeztetés szabályait.
Ennek megfelelően e törvény szabályait kell alkalmazni

-

-

általános iskolai,

-

a kollégiumi, és

a középfokú iskolai étkeztetés keretében nyújtott étkeztetésre.

2. Étkezés igénybevétele
Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a nevelési-oktatási intézmény a tanulók számára az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli
meleg főétkezést (menza) és két további étkezést (kollégiumi ellátásban, általános iskolai ellátásban). Kollégiumi ellátás esetén az étkezések közül az ebéd
külön is igényelhető.
Az étkezés megrendelése a tanulók által leadott nyilatkozatok alapján minden olyan napon megrendelésre kerül, amelyik napra az nem került lemondásra.
A le nem mondott étkezést a tanulónak ki kell fizetni!
3. Étkezési térítési díj mértéke
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege, melyet a Mezőberény Város
Képviselő-testülete határozatban állapít meg.
A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések
számának, a normatív kedvezményeknek figyelembevételével állapítja meg.

Az étkezési térítési díjak összegét a jelen szabályzat melléklete tartalmazza.
4. Étkezési térítési díjaknál alkalmazott kedvezmények
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
ab) nevelésbe vették;
b) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
ba) nevelésbe vették, vagy
bb) utógondozói ellátásban részesül.
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 a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
c) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.
Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.
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.
Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.

A jogtalanul igénybevett támogatás utólag visszafizetésre kötelezhető.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg, a támogatást
határozatban kell megállapítani.
5. Étkezési térítési díj megfizetésének ideje és módja
Az étkezésről a számlák a tárgyhót követő 5-éig kerülnek kiállításra, a befizetést pedig a tárgyhót követő 15-éig kell teljesíteni csekken vagy banki utalással.
Az étkezési számlát a csekkel együtt a tanuló az osztályfőnöktől kapja meg.
III.3. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető köznevelési feladatok:
a) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
b) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
c) a III.2. d) pontja szerinti érettségi vizsgára jelentkező esetén, ha a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a térítési díj
mértéke tanévenként az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
a) tizenöt százaléka középszintű érettségi vizsga esetén
b) huszonöt százaléka emelt szintű érettségi vizsga esetén
d) a III.2. c) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege az adott évre érvényes
kötelező legkisebb munkabér (mini-málbér) 3,75%-a.
Mezőberény, 2016. szeptember 1.

Dr. Rückné Mező Györgyi
igazgató

