
Térítési és egyéb díjfizetési kötelezettség 

 

1. Térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések 

 

Törvényi háttér: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 

83. § (2) bek. c) pontja 

- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 

28.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 33-37. § 

 

Az intézmény fenntartója, a Komádi Református Egyházközség a 

11/2015./08.31. számú presbiteri határozatában megállapította az intézményben 

alkalmazandó költségtérítés szabályait, mely alapján kijelenti, hogy egyoldalú 

nyilatkozattétele alapján az intézmény köznevelési közfeladatot lát el, ezért 

térítésmentesen biztosítja 229/2012. Kormányrendeletben meghatározott 

közfeladatokat. Az iskolában a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés 

és oktatás és egyéb szolgáltatás az intézményben nem folyik, ezért a 

tandíjfizetési kötelezettség nem releváns. 

 

2. Az étkezési térítési díj 

 

Az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az intézmény fenntartója 

az étkeztetésért intézményi térítési díjat állapít meg, amelynek alapja az 

élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  

Az iskolai étkeztetés térítési díjáról a Komádi Református Egyházközség, mint a 

Sulyok István Református Általános Iskola fenntartója a 1/2022. 01. 31. sz. 

presbiteri határozatában 2022. február 1-től 1 adag napi térítési díját 452 

forintban határozta meg, amely tartalmazza a tízórai, az ebéd és az uzsonna 

nyersanyagköltségét. 

 

Az étkezési személyi térítési díjat az intézmény vezetője az intézményi térítési 

díj napi összegének, az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív 

kedvezményeknek a figyelembevételével határozza meg. 

 

 

 

 



3. Normatív (kötelező) kedvezmények az iskolai gyermekétkeztetésben 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 151. § (5) bek. alapján gyermekétkeztetés esetén a következő 

kedvezményeket biztosítja: 

a. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

aa. bölcsődés, 

ab. óvodás 

ac. 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 

ad. fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya 

alá nem tartozó intézményben elhelyezett, aa-ac. alpont szerinti életkorú 

gyermekek után  az intézményi térítési díj 100%-át, 

b. az a. pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

 

c. három- vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi 

díj 50%-át, 

 

d. az ad. alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló 

után az intézményi térítésidíj 50%-át, 

kedvezményként kell biztosítani (az a.-e. pont a továbbiakban együtt: normative 

kedvezmény). 

 

A normatív (kötelező) kedvezményeken túl a fenntartó további kedvezményt 

nem állapít meg. 

 

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 328/2011.(XII. 29.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni. 

A szülő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy az 

intézménybe járó gyermeke/gyermekei után milyen kedvezmények 

igénybevételére jogosult. Egyúttal tudomásul veszi, hogy az adataiban beállt 

változásokról 8 napon belül köteles az intézményt tájékoztatni. 

 



4. A térítési díj befizetése 

A térítési díjat az előző havi összesítés alapján kell befizetni. A mindenkori 

aktuális befizetési időpontokat az intézmény vezetője havonta állapítja meg. 

Ha a fizetésre kötelezett a térítési díjat határidőre nem fizeti meg, úgy az 

intézmény vezetője köteles arra írásban felszólítani. Kétszeri eredménytelen 

felszólítás esetén az intézmény vezetője a térítési díj-hátralék behajtását, vagy a 

behajthatatlan követelés törlését köteles kezdeményezni a fenntartónál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


