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1/2017 sz. Fenntartói szabályzat a 
 

Csillagbölcső Waldorf Egyesület fenntartásában működő 
Csillagbölcső Gyermekközpontú Óvoda, Általános Iskola és AMI szülői pénzbeli támogatások, térítési díj 
és a nem magyar állampolgárok által fizetett díj összege megállapításának és fizetésének szabályairól. 

 
(Röviden: Fenntartói térítési díj szabályzat.) 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 31. § (2) bekezdésének 
b) és c) pontjában, a 229/2012 (VIII.28) Korm. rend. (34-37§) felhatalmazás alapján, a Csillagbölcső 
Waldorf Egyesület a következő szabályzatot alkotja: 

A szabályzat és hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed a Csillagbölcső Waldorf Egyesület fenntartásában működő Csillagbölcső 
Gyermekközpontú Óvoda, Általános Iskola és AMI-ra. 

Szülői pénzbeli támogatások 

Intézményünk köznevelési feladatokat ellátó nem köznevelési intézmény. Az intézmény működését 
az állami normatíva mellett jelentős mértékben a szülők önkéntes pénzbeli támogatása biztosítja. Ennek 
módja, hogy a fenntartó a gyermekek felvételekor tájékoztatja a fentiekről a gyermeküket 
intézményünkbe beírató szülőket, és a stabil költségvetés biztosítása érdekében ajánlást tesz az 
önkéntes támogatás éves mértékéről.  

A szabályzatot és annak kivonatát az intézmény a szülők tájékoztatására a honlapján közzé teszi, 
valamint az intézmény titkárságán és faliújságán teszi elérhetővé. 
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A szülői pénzbeli támogatások (egyszeri és havi rendszeres támogatás) visszafizetésére vonatkozó 
rendelkezések 

A fenntartó számára befizetett támogatások – a Támogatási Szerződések szerint önkéntes 
felajánlások – így ezek visszafizetésére nincs mód. 

A szolgáltatások 

a) A gyermek, a tanuló, a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban 
meghatározott térítési díjat fizet. 

Térítési díjak 

1.1 A térítési díjak megállapítása, a mentességek, kedvezmények köre 

a) A fenntartó minden tanév megkezdése előtt megállapítja a 229/2012.(VIII.28) Korm. rend. 35§-
aiban felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó térítési díjakat, e rendeletben foglaltak 
figyelembevételével. 

1.2 Óvodai étkezés 

Az óvodai ebéd díja 2017. szeptember 1-től kezdve 500 Ft/adag. Beszállítói árváltozás esetén 
évközi ármódosítás lehetséges, ennek pontos mértékét legalább 10 nappal az árváltozás 
dátuma előtt a szülők felé jelezni kell. 

A szállítóval való szerződés alapján ebédlemondásra (betegség, távollét esetén) a hiányzás 
megkezdése előtt két nappal van lehetőség e-mailben az titkarsag@csillagbolcso.hu vagy 
személyesen a titkárságon. 

Az étkezés összegéről a Csillagbölcső Gyermekközpontú Óvoda és Általános Iskola számlát állít 
ki az étkező gyermek nevére. A hiányzások miatti ebédlemondások a tárgyhónapot követő 
hónapban vannak korrigálva. 

 

Étkezési kedvezmények: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
gyermekétkeztetési normatív 100%-os kedvezményre jogosult az a gyermek,   

a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ..... év ..... hónap .... napjától, 
b) aki tartósan beteg vagy fogyatékos, 
c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
d) akinek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,*** 
e) akinek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 

mailto:titkarsag@csillagbolcso.hu


 
Csillagbölcső Waldorf Egyesület 

 
 

 Oldal 3 / 6 
 

f) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

A kedvezmény a szükséges nyilatkozatok kitöltésével és a jogosultságot megalapozó 
dokumentumok titkárságon történő leadásával, a leadást követő naptól vehető igénybe. 

1.3 Iskolai étkezés 

Az iskolai ebéd díja 2017. szeptember 1-től kezdve 590 Ft/adag. Beszállítói árváltozás esetén 
évközi ármódosítás lehetséges, ennek pontos mértékét legalább 10 nappal az árváltozás 
dátuma előtt a szülők felé jelezni kell. 

A szállítóval való szerződés alapján ebédlemondásra (betegség, távollét esetén) a hiányzás 
megkezdése előtt két nappal van lehetőség e-mailben az titkarsag@csillagbolcso.hu vagy 
személyesen a titkárságon. 

Az étkezés összegéről a Csillagbölcső Gyermekközpontú Óvoda és Általános Iskola számlát állít 
ki az étkező gyermek nevére. A hiányzások miatti ebédlemondások a tárgyhónapot követő 
hónapban vannak korrigálva. 

 

Étkezési kedvezmények: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) 
bekezdés b)–d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes 
gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcímek alapján lehet igényelni a gyermek(ek) 
számára: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: …...... év ........ hónap ............ 
napjától, 

a. A kedvezmény mértéke:  a térítési díj 100%-a. 

 tartósan beteg vagy fogyatékos, 
a. A kedvezmény mértéke:  a térítési díj 50%-a. 

 családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 
a. A kedvezmény mértéke:  a térítési díj 50%-a. 

 nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 
a. A kedvezmény mértéke:  a térítési díj 50%-a. 

 utógondozói ellátásban részesül 
a. A kedvezmény mértéke:  a térítési díj 100%-a. 

A kedvezmény a szükséges nyilatkozatok kitöltésével és a jogosultságot megalapozó 
dokumentumok titkárságon történő leadásával, a leadást követő naptól vehető igénybe. 

 

1.4 Nem magyar állampolgárok által fizetett díjak 

a) A nem magyar állampolgár – a Nkt. 92. § (1)–(6) bekezdésében foglalt kivételekkel, továbbá, ha 
nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik - az óvodai, iskolai és 
kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet.  

A díj mértéke az intézmény költségvetése és a tervezett gyereklétszám alapján 
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 óvodai ellátás esetén: 60.000 Ft/hó 

 iskolai ellátás esetén: 80.000 Ft/hó 

b) A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások 
egy tanulóra jutó hányadát.  

c) A díjnak az (a) bekezdés szerint meghatározott alapösszegét csökkentő, a gyermeket, tanulót 
megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének megállapításáról a fenntartó 
elnöksége dönt.  

d) A kedvezmény és annak mértéke megállapításakor a gyermek, a tanuló szociális helyzetét, 
tanulmányi eredményét kell mérlegelni.  

e) A díj elengedhető, amennyiben a gyermek, a tanuló szociális helyzete ezt különösen indokolttá 
teszi, vagy a tanuló tanulmányi eredménye alapján erre kiemelkedően érdemes.  

f) A fizetendő díj összegét, illetve a díjfizetés elengedését tanévenként kell megállapítani. 

g) Az óvodai felvételkor, a tanulói jogviszony létesítésekor /beiratkozáskor/, illetve díjfizetési 
kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy, írásos 
nyilatkozatot ad arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás díját az arra megszabott 
időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a díj fizetésének 
hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat.  

1.5 Művészetoktatás térítési díj / tandíj 

A Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Waldorf-kerettanterv 
és a helyi tanterv alapján a tantervbe integráltan a pedagógiai programjában megfogalmazott 
módon művészetoktatási képzést valósít meg.  

Iskolánk a művészetoktatás finanszírozására – az állami rendelkezéseknek megfelelően – 
művészetoktatási térítési díjat / művészeti tandíjat állapít meg és szed a szülők nyilatkozata 
alapján, miszerint az iskolában művészeti térítési díjat vagy művészeti tandíjat választanak, 
amivel igénybe veszik az iskola művészeti képzését.  

A Fenntartó a művészeti térítési díj mértékét évi 20.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg, 
amely összeget két részletben, számla alapján az Intézmény számára kell átutalni a számlán 
szereplő fizetési határidőn belül. 

A Fenntartó a művészeti tandíj mértékét évi 40.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg, amely 
összeget két részletben, számla alapján az Intézmény számára kell átutalni a számlán szereplő 
fizetési határidőn belül. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén a térítési díj / tandíj 
összege 0 Ft/fő/év. 
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A díjak megfizetésével kapcsolatos tájékoztatás, nyilvántartás 

a) Az intézmény és intézmény egység vezetője az intézménybe felvétel iránt érdeklődő tanulókat, 
a gyermekek, tanulók szüleit köteles tájékoztatni az intézményben térítési díjért, tandíjért, nem 
magyar állampolgárok által díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról, a díjak 
várható alapösszegéről, valamint az e rendelet szerint - tanulmányi eredmények, illetve a 
szociális helyzet alapján - adható kedvezményekről, a díjak fizetésének szabályairól. A fenti 
információkat az intézményvezető díjmentesen köteles szolgáltatni. 

b) A közoktatási intézmény vezetője a térítési díj, a tandíj és a nem magyar állampolgárok által 
fizetendő díj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást 
vezet. 

c) Ezen szabályzatot nyilvánosan elérhetővé kell tenni az Intézmény honlapján. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

E rendelet hatálya nem terjed ki az intézményi Alapító Okirat szerinti vállalkozás alapján folyó 
nevelésre és oktatásra, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatásokra. E szolgáltatások igénybevételével 
kapcsolatos tandíjról, kedvezményekről, a befizetés módjáról a fenntartó külön határozataiban 
rendelkezik. 

 

Szabályzat hatálybalépése 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

 

 ……………………………………………….. 

 Tóth János elnök 

 Csillagbölcső Waldorf Egyesület 
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1. sz. melléklet 

T Á M O G A T Á S I  M E G Á L L A P O D Á S  

 
Mely létrejött egyrészről a: 
Csillagbölcső  Waldorf Egyesület Cím: 6000 Kecskemét, Strázsa u. 5. 
Adószám: 18645493-1-03 Bankszámlaszám:10700103-69029866- 5 1 1 0 0 0 0 5  
Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú, mint Támogatott, másrészről: 
 
Név: .............................................................................  Születési név:  ....................................................... 
 
Születési helye, ideje:  ................................................... Anyja neve: ........................................................... 
 
Cím:      ..........................................................................................  
 
Adóazonosító:  
 
mint Támogató között az alábbi feltételekkel: 
 
1..)  Támogató egyösszegű ……………..…… Ft, azaz …………………..…………..…..….….. Forint 
 
 támogatást fizet 20……………………….-ig, havi egyenlő részletekben, valamint 
 
2..)  Támogató 12 havi részletben 
 
 havonta, ………..………………....…… Ft, azaz ........................................................................ Forint 
 
 támogatást fizet 20……………………...… - 20…………………..……… -ig terjedő időszakban a 

 Csillagbölcső Waldorf Egyesületnek, 
 

óvodai nevelés, iskolai nevelés, egyesületi fenntartás céljából. 
 
 
A támogató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen támogatást a fenti időszakban minden hónap 10. 
napjáig befizeti. 
 
Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodással a megállapodást létrehozó felek között polgári 
jogviszony jön létre, amelynek alapján a támogatás jelen megállapodásnak megfelelő fizetése Támogató 
kötelezettségét képezi, így a támogatás fizetésének elmaradása esetén Támogatott jogosult a nem 
fizetett támogatásnak megfelelő követelését annak járulékaival egyetemben a szülői közösség részére 
nyilvánosságra hozni és peren kívüli, illetve peres eljárásban érvényesíteni. 
 
K e c s k e m é t ,  20 ………………… hó ……… nap 
 
Támogató aláírásával igazolja, hogy a Támogatási Megállapodásban foglaltakat megértette, elfogadja és 
magára nézve kötelezőnek tekinti. 
 
 
  ..................................................   ....................................................  
 Támogató Támogatott képviselője 

    

          

 


