
A TÉRÍTÉSI DÍJ JOGCÍME ÉS MÉRTÉKE, BEFIZETÉS MÓDJA 
 
 

Az étkezési térítési díjakat a Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvodában 

2015. szeptember 01-től az alábbiakban állapítom meg: 

  Óvoda 

háromszori étkezés 

Kedvezményes díjas 

-  Gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

-  Családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

-  Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 

nevelnek, 

-  Nevelésbe vették, 

-  Egy főre jutó jövedelem alapján. 

Támogatás mértéke: 100% 

Térítési díj: 0 Ft 

Teljes díjas 
Támogatás mértéke:    0% 

Térítési díj: 447 Ft 

 

Az étkezés 27% ÁFÁ -val növelt étkezési nyersanyag költséget tartalmaz. 

Hivatkozás: 

Az étkezési térítési díjak mértéke Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. 
törvény 2. melléklet III.5.a) pontja, valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 151.§ (5) bekezdés a) pontja alapján, amelyet módosított a 2015. évi LXIII. 
törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének 
figyelembevételével lettek megállapítva. 

Törökszentmiklós, 2018. szeptember 01. 

Virágné Katona Zsuzsanna 

igazgató 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Az étkezési térítési díjakat a Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvodában 

2015. szeptember 01-től az alábbiakban állapítom meg: 

  

  1-4. évfolyam 

napközi 

1-4. évfolyam 

menza 

5-8. évfolyam 

menza 

Kedvezményes díjas 

-  Gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül, 

-  Nevelésbe vették. 

Támogatás 

mértéke: 100% 

Térítési díj: 0 Ft 

  

Támogatás 

mértéke: 100% 

Térítési díj: 0 Ft 

  

Támogatás 

mértéke: 100% 

Térítési díj: 0 Ft 

  

Kedvezményes díjas 

-   Családjában három vagy több 

gyermeket nevelnek, 

- Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek. 

  

Támogatás 

mértéke: 50% 

Térítési díj: 273 Ft 

Támogatás 

mértéke: 50% 

Térítési díj: 198 

Ft 

Támogatás 

mértéke: 50% 

Térítési díj: 198 

Ft 

Teljes díjas 

Támogatás 

mértéke: 0% 

Térítési díj: 546 Ft 

Támogatás 

mértéke: 0% 

Térítési díj: 395 

Ft 

Támogatás 

mértéke: 0% 

Térítési díj: 395 

Ft 

  

Az étkezés 27% ÁFÁ -val növelt étkezési nyersanyag költséget tartalmaz. 

Hivatkozás: 

Az étkezési térítési díjak mértéke Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. 
törvény 2. melléklet III.5.a) pontja, valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 151.§ (5) bekezdés a) pontja alapján, amelyet módosított a 2015. évi LXIII. 
törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének 
figyelembevételével lettek megállapítva. 

Törökszentmiklós, 2018. szeptember 01. 

Virágné Katona Zsuzsanna 

igazgató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2018/2019-es tanévben is lehetőséget biztosítunk a térítési díj 
folyószámláról történő kiegyenlítésére. 

Kérjük, hogy lehetőségük szerint éljenek a fizetés ezen formájával. Amennyiben a folyószámláról történő 
kiegyenlítést választják, abban az esetben az Önök által megadott e-mail címre az esedékes térítési díj 
összegéről a számlamásolat megküldésre kerül, mely alapján kérjük az adott összeg átutalását az 
értesítésben megadott időpontig teljesíteni szíveskedjenek. Számlaszámunk: 11745066-0005540 

Amennyiben nem áll módjukban a fenti változatot alkalmazni, abban az esetben az intézmény pénztárába 
történő étkezési térítési díj befizetésének időpontjai a 2018/2019-es tanévben az alábbiak: 

2018. szeptember 17. hétfő 2019. február 11. hétfő 

2018. szeptember 24. hétfő (pótbefizetés) 2019. február 18. hétfő (pótbefizetés) 

    

2018. október 15. hétfő 2019. március 11. hétfő 

2018. október 24. kedd (pótbefizetés) 2019. március 18. hétfő (pótbefizetés) 

    

2018. november 12. hétfő 2019. április 15. hétfő 

2018. november 19. hétfő (pótbefizetés) 2019. április 24. hétfő (pótbefizetés) 

    

2019. december 10. hétfő 2019. május 13. hétfő 

2019. december 17. hétfő (pótbefizetés) 2019. május 20. szerda (pótbefizetés) 

    

2019. január 14. hétfő 2019. június 10. hétfő 

2019. január 21. hétfő (pótbefizetés) 2019. június 13. csütörtök (pótbefizetés) 

  

A tanulót a menzáról és a napköziről előző nap lehet kijelenteni kizárólag a 06-56/390-286-os 
telefonszámon vagy személyesen az intézmény portáján, minden nap 900óráig (pl. a keddi ebédet hétfő 
900 óráig lehet lemondani). 

Az óvodai ellátásból való kijelentés szintén előző nap 900 óráig lehetséges, kizárólag a 06-56/390-170-es 
telefonszámon vagy személyesen a Petőfi u. 33. szám alatt. 

A tanulók részére kizárólag a le nem mondott térítéses ebéd vihető el az intézmény ebédlőjéből 11 30 - 
12 00 időszakban, a gazdasági irodában kiadott étkezési jegy ellenében. 

Óvodából hiányzás esetén az ebéd nem vihető el! 

Ha a hiányzás után a gyermek iskolába, óvodába jön kérnénk előző nap 900 óráig bejelenteni az étkezési 
szándékot, különben étkezést biztosítani nem tudunk. 

Törökszentmiklós, 2018. augusztus 31. 

Virágné Katona Zsuzsanna 

igazgató 

 


