
 

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke 

 

Az óvodába napközibe és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók igény szerint napi 

háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe, tanulószobába 

nem járó tanulók számára - igény esetén - az iskola ebédet (menzát) biztosít. Minden tanuló 

a kitöltött és visszajuttatott Nyilatkozat alapján jogosult az étkezés igénybevételére. Az 

étkezés intézményi térítési díjának alapja a Szécsény Város Önkormányzata által egy 

ellátottra jutó nyersanyagköltség 2014 évre megállapított összege. 

Kedvezmény nélküli díjak: 

1. Óvoda 

Napközi (tízórai+ebéd+uzsonna): 297,-Ft + Áfa=377,-Ft/nap  

Menza (ebéd): 193,-Ft+Áfa =245,- Ft/nap  

           Kedvezményes díjak: 

Napközi (tízórai+ebéd+uzsonna):148,5,- Ft + Áfa=189,-Ft/nap  

Menza (ebéd):96,5 Ft+Áfa =123,-Ft/nap  

2. Iskola 

Napközi (tízórai+ebéd+uzsonna):372,- Ft + Áfa=472,-Ft/nap  

            Menza (ebéd):247,- Ft+Áfa =314,-Ft/nap  

            Kedvezményes díjak: 

Napközi (tízórai+ebéd+uzsonna):186,- Ft + Áfa=236,-Ft/nap  

Menza (ebéd):123,5,- Ft+Áfa =157,-Ft/nap  

Kedvezményre jogosultak köre: 

a)    tartósan beteg, 

b)    a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

c)    három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d)    nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 

e)    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 

Étkezés térítési díj befizetése, visszafizetése. 

Az étkezési díjak kiegyenlítése készpénzben, számla ellenében vagy átutalással 

nyilatkozatnak megfelelően, havonta utólag a ténylegesen lejelentett adag számnak 

megfelelően történik. Minden hónap 10-11. napjáig kell befizetni 8:00 és 16:00 óra között, az 

iskola épületében kialakított helységben. Minden hónapban lehetőség van pótbefizetésre, az 

iskolai faliújságon, honlapon meghirdetett napon. A befizetési határnapot követően a nem 

fizetők névsorát az osztályfőnököknek írásban átadja a térítési díjat beszedő gazdasági 

ügyintéző. A tárgyhónap utolsó napjáig nem fizetők a számlát postai úton megkapják, előírt 

fizetési határidővel. Amennyiben a befizetés a fizetési határidőt követő 30 napon belül nem 

történik meg, a tanuló a tartozás rendezéséig nem vehet részt az iskolai étkeztetésben. Ilyen 



esetekben egyéni elbírálás során, az igazgató ettől eltekinthet: részletfizetési lehetőséget 

biztosíthat, meghosszabbíthatja a fizetési határidőt. 

A könyvtár használói köre  

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, és egyéb dolgozói használhatják. Az 

iskolai könyvtárba a beiratkozás díjtalan. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a 

könyvtári szabályok betartására. 


