
Térítési díj, szociális támogatás 

 

A térítési díj és tandíj fizetésének rendje 

Iskolánkban térítésmentesen biztosítjuk az alábbi köznevelési feladatokat: 

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, 

az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás, 

tanulmányi verseny, szakkör, diáknap, énekkari foglalkozás, az iskola által szervezett művészeti 

tevékenység, iskolai sportkör, házibajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, 

az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti 

felügyelet reggel 7 órától délután 17 óráig, 

a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát, 

a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói 

jogviszony, 

az intézmény létesítményeinek, eszközeinek felügyelet melletti használata,  

az arra rászoruló tanulók számára fejlesztő pedagógiai foglalkozás és a sajátos nevelési igényű 

gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás. 

Iskolánkban térítés ellenében biztosítjuk az alábbi szolgáltatásokat: 

a tanuló az iskolai étkezésért térítési díjat fizet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint, 

c) A szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

16/2017.(VII.04.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati 

rendelete 41.§ (1) bekezdése értelmében, a Polgármester csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának 

kedvezményben részesítheti azt a gyermeket, illetve fiatal felnőttet, aki Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata közigazgatási területén a Dél-Pesti Tankerületi Központ – mint köznevelési fenntartó 

– által fenntartott nem bentlakásos oktatási intézmény nappali jellegű szolgáltatásait veszi igénybe.  

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként 

az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a 

jogosultsági és igénylési feltételeket is (229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) c) ) A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 21/b § (1) 

bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés az alábbi jogcímeken vehető 

igénybe:  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  tartósan beteg vagy fogyatékos,  

családjában három vagy több gyermeket nevelnek,  nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság. A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 151. § (9) bekezdése 

szerint a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat további étkeztetési kedvezményt 

állapíthat meg. A szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

szóló 16/2017.(VII.04.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

önkormányzati rendelete 41.§ (1) bekezdése értelmében, a Polgármester csepeli gyermekétkeztetés 

térítési díjának kedvezményben részesítheti azt a gyermeket, illetve fiatal felnőttet, aki Budapest XXI. 

Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén a Dél-Pesti Tankerületi Központ – mint 

köznevelési fenntartó – által fenntartott nem bentlakásos oktatási intézmény nappali jellegű 

szolgáltatásait veszi igénybe. Ugyanezen paragrafus (6) bekezdése alapján, amennyiben egy gyermek 

a jogcímek közül több alapján is kedvezményben részesülhetne, a Polgármester a térítési díj 

összegének megállapítása során a gyermek számára legkedvezőbb lehetőség alapján határozza meg a 

fizetendő díj mértékét,mely azonban nem haladhatja meg a térítési díj 80%-át. 

A teljes árú térítési díj 526.-/napközi,  373- Ft/ menza. 

 


