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Csillagbö cső Waldorf Egyesü]et

A szabé]Yzat és hatálya

A szabá VZat hatá ya k teried a cs agbö|c5ő Wa dorf E8yesü et fenntartásában nrűködő csi agböicsó
GyermekköZpontú ÓVoda, Á]ta ános tsko a és AM ra

szülói pénz beli tá mogatások / adományok

ntézményünk kózneve és fe édatokat e étó nem köZneve é5 ntézmény Az ntézmény működéséi
a2 állámi normatÍVá mellett je]entós mértékben a sZűlők ónkéntes pénZbe tárnogatása b]Ztosít]a, Ennek
módja, hogy a fenntartó a Byerrnekek felvételekor táiékoztatja a fent ekról a gyern]eküket
intézményünkbe beí.ató sZúlóket, és a stab költségvetés biziosilása érdekéb€n tsiánást tes, az
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Csi lagbölcső Waldorf E8yesü let

önkéntes támogatás éVes mértékéről, me]ytói felfe]é a szülő (a család anyagi lehetőségei élapján)
eltérhet.

A 2020/21-tanéVre Vonatkozó ajánlott önkéntes szülői támo8atások/adományok:

Újjogviszony létesítésekor a szülói tárnogatés/adomány mérléke: 33,ooo Ftfó

Rendszeres, (haVi) szülói támogatások/adományokI

- 1 8yermek eseténI min, 33,000 Ftlhó (396,000 FtléV)

- 2 gyermek esetén: min, 56,000 Ftlhó (672,000 FtléV)

- 3 8yermek eseténI min. 69.000 Ftlhó (828,000 FtléV)

- iVinden további8yerrnek esetén min, +23.ooo Ft/hó |276.aoo Ftlév)

A család szociá is he yzetére tekintettel aZ önkéntes szü óitémo8atásokból/adományokból kedvezmény
adható az Egyesü et és az ntézmény teherbíró képességének fúggvényében,

Ennek feltétele írásbeli kérelem benyújtása a titkárságon és egy személyes beszél8etés Vá alása az
egyesúlet e nöke, a2 intézményvezető és a gazdasá8]vezető részvételéVel,

szociá ls kedvezmény esetén a haV] szü ő]támogatások/adományok:

- 18yermek esetén: rnin. 20,000 Ftlhó (240,000 FtléV)

_ 2 gyermek esetén: rnin, 35,000 Ftlhó (420.000 FtléV)

- 3 8yermek eseténI min, 50,000 Ftlhó (600,000 Ftlév)

, M]nden további syermek esetén min. +15,000 Ft/hó (18o,ooo Ft/éV)

3 hónápot me8ha adó tartozás esetén az E8yesület jo8o5ult követe ését polgári peres úton behajtani,
melynek költsé8ei a Támo8atót terheli.

A szabályzatot és annak kivonatát az intézrnény a szülók tájékoztatására a honlapján közzé teszi,
Valamint az intézmény titkárságán és fa újságán teszi elérhetóVé,

A szülói pénzbeli támo8atások (egyszeri és havi rendszeres támogatás) Visszafizetéséré Vonatkozó
rendélkezések

A fenntartó számára befizetett támo8atások - a Támo8atási szerzódések szerint önkéntes
felajánlá5ok - így ezek Visszafizetésére nincs mód,

A szolgá|tátások

a) A 8yermek, a tanuló, a nevelési,oktatási intézményben i8énybe Vett étkezésért jo8szabályban
methatározott térítési dí]at f izet,
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Csillagbólcső Waldorf Egyesület

Térítésidíjak

1.1 A térítési dúak megállapítása, a mentessé8ek, kedvezmények köre

a) A fenntartó minden tanéV megkezdése előtt megá||apiia a 229/2a12,(Vl 1,28) Korm, rend,35§-
alban fe]soro]t szo gáltatásokra Vonatkozó téritési díjakat, e rende etben fogla tak
fi8yelembeVételéVe|,

1,2 ÓVodaiétkezés

Az óVodai ebéd düa 2020. szeptember 1-tól kerdve 5oo Ft/ada8, Beszállító] árVáltozás esetén
éVközi ármódosítás lehetséges, ennek pontos mértékét lega ább 10 nappal az árválio2ás
dátuma elótt a szüiők felé jelezni kell,

A sZá]]ítóVa Va|ó szerzódés alapján ebédlemondásra (betegség, táVollét esetén) a hiány2á5
me8kezdése elótt két nappal Van lehetósé8 e-mailben az ttkJl5JR@.5 agbolcso i]Lr Vagy
személyesen a tltkárságon.

Az étkezés óssze8éról a csillagbö csó Gyermekközpontú ÓVoda és Á talános skola szám át állít
ki az étkezó 8yermek nevére, A hiányzások miatt] ebédlernondások a tár8yhónapot köVető
hónapban vannak korrigálva,

Étke2ési kedVezménvekI

A gyermekek Védelmérő és a 8yámügyi l8az8atásról szóló 1997. éV] XXX, törvény szerinti
8yerrnekétkeztetési normatíV 100%-os kedVezményre jogosult az a 8yermek,

a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesűl ,,,,. éV...,. hónap ,,,, napjától,
b) ak] tariósan bete8 vá8y fogyatékos,
c) akinek a csa ádjában tartósan bete8 Vagy fogyatékos gyerrneket neve nek,
d) akinek a csa ádjában három vagy tóbb gyermeket neve nek,***
e) akinek a neve ésbe véte ét rende te el a gyámhatóság, Va8y
f) akinek a családjábén a2 egy főre ]utó havi jóVede em nem haladja meg a kötelezó

le8kisebb munkabér 52emélyi jöVedeemédóVa, munkavállalói, e8észsé8biztositási és
nyugdíjjárulékkal csókkentett, azaz nettó össze8ének 13o%,át,

A kedvezmény a szüksé8es nyilatkozatok kitöltéséVel és a jogosu tságot megalapozó
dokumentumok titkár5á8on történó eédásáVal, a leadást követó naptól Vehetó 18énybe,

]skolaiétkezés

Az iskolai ebéd düa 2020, szeptember 1-tól kezdve 590 Ft/adag, Beszállítói áfuá tozás esetén
évközi ármódosítás lehetsé8es, ennek pontos rnértékét le8aább 10 nappal a2 árVáltozás
dátUmé elótt a s2ü ók felé jelezni kell,

A sZá itóVal Való szerzódés alapján ebédlernondásra (bete8sé8, táVollét esetén) a hiánv2és
me8kezdése elótt két nappal Van ]ehetősé8 e-mailben aZ t tk.r!a8@9Eg!qE!!.! Va8y
szernélyesen a titkársá8on.
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Csillagbölcső Waldorf Egyesü|et

Az étkezés össze8éről e csl a8bólcsó Gyermekközpontú ÓVoda é5 Általáno5 lsko a számlát állít
ki az étkező gyerrnek nevére, A hiányzások miatti ebéd]emondások a tárgyhónapot köVetó
hónapban va n nak korrigálva,

Étkezési kedvezménvek:

A gyermekek Védelmérő és a 8yámú8yi i8az8atásró szóló 1997, éVi XXX|, töfuény 21lB, § (1)
bekezdés b)-d) pontja és (2) bekezdése szer]nti ingyenes Vagy kedve2ményes
gyerrnekétkeztetés igénybevéte ét éz alább jo8címek alapján ]ehet igénye]n a gyermek(ek)
számára:

. rendsZeres gyermekvédelmi kedvezrnényben részesül:
napjától,

a. A kedvezmény rnértéke: a térítésidú 1oo% a,
. tartósan bete8 Va8y fogyatékos,

a, A kedvezrnény mértékeI a térítésidíj 5o%,a,
. családjában három vagy tóbb gyermeket nevelnek,

a, A kedvezmény mértéke| a téritési dü 50%-a.
. nevelésbe Vételét rendelte el a 8yárnhátósá8, Vagy

a. A kedvezmény mértéke: a térítési díj so%-a,
. utóBondozói ellátásban részesúl

a, A kedvezmény mértéke: a térítésidíj 10o%-a.
A kedvezmény a szükséges nyilatkozatok kitöltéséVel és a jogosultsá8ot me8alapozó
dokumentumok titkárságon történó eadásáVal, a leadást kőVetó naptól Vehetó i8énybe,

1.4 Nem ma8yar ál|ampolgárok általfizetett düak

A nem magyar állampo 8ár - a Nkt. 92. § (1)-(6) bekezdésében fo8 alt kivéte]ekkel, továbbá, ha
nemzetkózi szerzódés Va8y jo8szabály másképpen nem .endelkezik - a2 ÓVodai. iskoléi és
ko] égiumi e]]átásért, továbbá a pedagóglai szakszol8álat i8énybevételéért dúat fizet,

A dú mértéke aZ intézmény költségvetése és a tervezett gyereklétszám a apján

. óVodéiel]áIáseselen: 50.000lt/hó

. 'skolá ellatés eselén: 75,000 FLl^ó

A dú nem hé adhatja meg a szakmaifeladatra jutó - a tanéVkezdéskor 52árn itott - folyó kiadások
egy tánu|óra jutó hányadát,

A dünak az (a) bekezdés 52erlnt me8határozott alapössze8ét csökkentő, a 8yermeket, tanulót
me8illető kedvezmény elbíré ásáról, a kedvezrnény mértékének me8állapítá5áról a fenntartó
elnóksé8e dönt,

A kedvezmény és annak mértéke megállapitásakor a gyermek, a tanuló szociális helyzetét,
tanu mányi eredményét kel mérle8elni,

A díj eien8edhető, amennyiben a gyermek, a tanuló szociá is he Vzete eZt különósen indokolttá
teszi, Vagy a tanLJló tanu rnányi eredrnénye alapján erre kiemelkedóen érdernes.

A íi2etendő díj össze8ét, illetve a díjfizetés e engedését tanéVenként kell me8á apíténi,

Az óVodai felvételkor, a tanllói jogv]szony létesítésekor /belratkozáskor/, illetve díjfizetési
kötelezettség8e ]génYbe Veheiő szoLgáltétás i8énylésekor a f]2etés.e kötelezett személy, lrásos

b)

d)

e)

f)

8)
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Csillagbölcső Waldorf Egyesú let

nylatkozátot ad arról, hogy a ]oge.ősen megálapítotl 5zolgá tatás diját az arra megszabott
időben és módon megl Zet, Va]amint arró, hogy tudomásu Vesz, miszernta dí] fzetésének
ho22ájáru ás nélkü elmaradásá a szo gáltatásbó Va ó k]Zárássa járhat,

1.5 MűVészetoktatás térítési díj / tandíi

A csillagbö csó Wa dorf Á talános 5ko a és Alapfokú MúVészeti 5ko]a a Wa dorf-kerettante|V
és a hely] tanterV a ap]án a ténterVbe ntegráltan a pedegÓ8 a programiában megfogé mazott
módon rnűVészetoktatésl képzést Va ósít meg,

skoánk a múVészetoktatás f nanszirozáséra aZ á aml rendelkezéseknek megfele oen -
rnűVésZetoktatási térkésl diiat / nrűVészet téndüat állaph meg és szed a 5zülók nyi|atkozatá
alapján, rnisZer]nt aZ isko ában rnűVé5zeti térités dí]at Vagy nrúVészet tandüat Vá asztanak,
amive igénybe VesZ]k aZ isko a műVészetl képzését,

A Fenntartó a műVészeti téritési dí] mértékét éV 40,000 FtfóléV összegben ál]apítja írle8,
arnely összeget két részletben, szárn a alapján az lntéZmény s2árnára ke átuta ni á szám án
s2erep ó f zetési határidőn be ü

A tenntartó a műVéSZeti tandíj mértékét éVi 48,000 Ftfő/éV ósszegben á apítja rneg, amelV
ósszeget kél rész etben, sZámla a ap]án aZ ntézmény számárá kell átuta n a sZámlán szerep ő
fiZetés hatá.időn belü],

A háirányos Vagy halmoZottan hát.ányos he yzetű határozatta rendelkező gyerrnek esetén a
térítés dü / tandíj ósszege oFtlfőlév,

1.6 Ügyeletidú

Amennyiben a szüló az óVoda Vagy az skola nyitvatartási ideje Végéig nem Viszi e] a gyermekét
és emiatt a dé|utános óVónó Va8y é napközi5 tanár túlórára kényszerüi, úgyeleti dúat köteles
íizetni, melynek mórtéke:

- óVodában 17|00 LJtán, minden megkezdett negyedóré: 1,ooo Ft

- iskolában 16:30 után, minden rne8kezdett negyedóra: 1,ooo Ft

A késedelmet a szüló a délutános óVónóné], napközis tanárnál aláírásáVal igazolja, mely alapján
a titkárság a hó Végén szárn]át ál it ki,

A díjak me8fizetéséVel kapcso]atos tájékoztatá5, nyilVántartá5

a) Az inté2mény és ]ntézmény egység Vezetóje az intézménybe fe Véte iránt é.deklódő tanU ókat,
a gye.rnekek, tanu ók SZüIe l kóteles tájékoztatni aZ intézrnényben térítési díjért, tandíjért, nern
magyar á ampo18árok álaI di]fZetés e]enében l8énybe Vehető sZolgá tatásokró, a díjak
Várható alapósszegéró, Vaamint aZ e rendelet szel]nt tanurnány e.edrnénvek, ietve a
szocá s heyzet aapján ádható kedvezrnényekről, a díjak fizetésének szabályairól, A fenli
nfo.nrác]ókat az ]ntéZményvezetó díjrnentesen köte es szo gáita!ni.
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csiIagbölcső WaIdorf E8yesű et

b) A közoktatási intéZmény ve2etóje a térítés díj, a tandíj és a nem magyar állampolgárok á tal
fizetendő díj rnegá apításáVal, me8fizetéséVeJ kapcsolatos adatokró tanu ónként nViVántartást
ve2et,

c) Ezen szabályzatot nyi]Vánosan elérhetőVé ke tenniaz lntézrnény honlapján,

Vegyes és záró réndelkezések

E rendelet hatálya nern ter]ed ki az intézményi Alapitó ok]rat szerinti Vállalkozás alapján folyó
nevelésre és oktatásra, ]]etve éz ezze ósszefü88ő szo8áltatásokra, E szo18áltatások i8énYbevételéVel
kapcsolatos tandúról, kedvezményekról, a befiZetés módjáró a fenntartó külön határozetaiban
rendelkezik,

szabályzat hatálybalépése

A módositásokkal egységes szerkezetbe fog]alt szabá yzat 2o2O, szeptember 1 jén lép hatályba.

.r*,_ /C.;\\
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CsiIlagbölcső Waldorf E8yesület

1, sz, me éklei
TÁ M O G AT Á S l M E G Á L t A P O D Á S

Mely étréjött e8yrészról ai
csilla8bölcsó Waldorf E8yesület cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u, 2,
Ad ószá m | 18645493 - 1-03 Ban kszá m laszám:1o7oo1o3-69o29866- 5 1 1 o o o o 5
Közhas2núsági fokoZat: nern köZhas2nú, rn]nt Támogatott, má5ré5Zrőli

szúletési helye, ideje: ..,,..,,,,,,.Anyja neve|,.,,,.

f-r-aT--lC'n: ll l

Adóa2onosító:

mint Támogató kózótt az alábbi fe iételekkelI

1.,) Támo8átó egyössZegű ,,,,,,,,,...,.....,,.,, Ft, azaz...,,,...,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,...,,,,,, Forint

!ámo8aTást',let 2O,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,_ g, .ávl ! 
"gy"nlo 

|.ér, ut". ben, vaIa-nint

2,.) Tárnogató 12 havi részletben

havonta, ,.,...,,,.,,,,,,,,..,,,..,,,,..,.,,,... Ft, azaz .,....,,,,. ,,,,.,,,,.,,,,,,,.,.., Forint

támo8atást fizet 20,,.,,,...,,,...,,,..,,,,,.,,,, - 20...,,,...,,,...,,,...,,...,,.... -i8 terjedó időszakban a

csi agböicsó Wa dorf E8yesü etnek,

óvodai nevelés, iskolai nevelés. epvesületi fenntartáscéliából.

A támogátó kötelezettséget Vá a aTTa, ho8y ezen támogatást a fenti idószakbén minden hónap 10,
napjáig befizeti.

Támogató tudomá5!lVeszi, ho8y a je|en megá]]apodással a megállapodást étrehozó feiek között po gári
jo8Visronyjön létre, ame ynek alapján a támo8atá5 jelen me8állapodá5nak megfelelő fizetése Támogató
kötelezettsé8ét képezi, í8y a támoBatás fizetésének elrnaradása esetén Támogatott jo8osuk a nem
fizetett támo8atásnak mégfeleló köVetelését annak járu|ékaival e8yetemben a szülói közössé8 részére
nyilvánosságra hozni és peren kíVüli, illetve peres eüárásban érvényesiteni,

K e c s k e m é t, 20...,,,..,,,,...,,,...hó,,.,,,,,, nap

Támo8étó a áírásáVaI igazolja, ho8y e Támogatási Megállapodésban fog altakat megértette, e íogadja és
magára né2Vé kóte ezónek tekinti,

Támogató Támogatott képVi5elóje
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Csillagbólcső Waldorf Egyesület,í*).'iYS,Zl§

2. sz, me ékl_"i

NyiIatkozat ügyeIet i8énybevéte|éről

6000 Kecskemét, Naps! cár u.2.: av2a3al2

NyiIatkozat ügyeIet igénybevételérő|

Alulírott| ,,,...,,,...,,,...,,,.., szüló aláírásomma igazolom, ho8y az intézmény ügyeletet

nyújtó szolgáltatását, a mai napon 2o...,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,..,,,,,,,. órától ,,.,,,.,,...,,,...,, órjig

CsiIlagbö|cső Gyermekközpontú Óvoda, Á|ta|ános lskola AMl

Vettem génybe. ,,,,,,,,,,, , nevú gyermekem részére,

Dátum: Kecskemét,20.

ügye etes pedagógus sZü]ó
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