
 
 
 

 

 
KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEGYSÉGENKÉNT A TÉRÍTÉSI 

DÍJ, A TANDÍJ, EGYÉB DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (A TOVÁBBIAKBAN 

EGYÜTT: DÍJ) JOGCÍME ÉS MÉRTÉKE, TOVÁBBÁ TANÉVENKÉNT, NEVELÉSI 

ÉVENKÉNT AZ EGY FŐRE MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK MÉRTÉKE, A FENNTARTÓ 

ÁLTAL ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK, BELEÉRTVE A JOGOSULTSÁGI ÉS IGÉNYLÉSI 

FELTÉTELEKET IS 

 

 
A térítési díj és tandíj fizetésre vonatkozó, az intézmény által alkalmazandó szabályokat a 

Kisvárdai Tankerületi Központ mindenkor érvényben lévő térítési díj és tandíj fizetési 

szabályzata tartalmazza. 

Az étkezési térítési díj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: 

 A kollégiumi ellátás (lakhatás, tanulási feltételek stb.) ingyenes. A kollégium lakónak 

étkezési térítési díjat kell fizetni minden kollégiumban eltöltött nap után.  

 A kollégiumi étkezési térítési díj megfizetésére, illetve visszafizetésére vonatkozó 

rendelkezések:  

A szülő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal a térítési díj havonkénti 

megfizetésére. Az étkezési térítési díj befizetése csekken történik, az a Vásárosnaményi 

Humán Szolgáltató által kibocsájtott csekken. Az étkezési térítési díj visszafizetésének 

szabályozását (illetve következő havi beszámítását) betegség, előre igazolt távollét esetén 

szintén a Humán Szolgáltató végzi. A kollégium 8. 00 órakor és 14. 00- kor szolgáltat 

létszámot. 

 Az étkezési térítési díj mértéke a mindenkor érvényben lévő a Vásárosnamény Város 

Önkormányzata Képviselőtestülete által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján kerül meghatározásra. 

 50 %-os étkezési térítési díj kedvezményre jogosultak: 

o a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 

o a nagycsaládosok 

o ahol a tanuló tartósan beteg 

A kollégium tanulói részére az étkezést –térítési díj ellenében- az intézmény területén működő 

konyha biztosítja. Az étkezési térítési díj fizetésével kapcsolatos szabályozás a konyha 

működtetőjének hatáskörébe tartozik. 

A befizetés készpénzben, számla ellenében történik, a befizetés módja csekk. A térítési díj 

befizetése minden hónap 10-ig történik. 

Az étkezésből való távolmaradást a kollégium jelzi az étkezés nyilvántartójánál. A bejelentést 

követő naptól a tanuló a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetése alól, amennyiben 

étkezési jegyét leadta. 

A kollégium lakóit érintő menük (reggeli, vacsora) összeállításánál figyelembe kell venni a 

diákönkormányzat javaslatait, kérését. 

 



 
 
 

 

 

 

 

A kollégium által ingyenesen biztosított és igénybe vehető szolgáltatások: 

1. Kollégiumi foglalkozások: 

o Részvétel kollégiumi foglalkozásokon (felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, 

speciális ismereteket adó, szabadidő eltöltését szolgáló programok), 

o Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, művészeti csoport, 

o Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, kollégiumok közötti 

versenyek, bajnokságok, 

2. Lakhatási feltételek: 

A kollégiumban a tanulóknak tiszteletben kell tartani a lakhatáshoz való jogát, feltéve, hogy 

nem sértik közben másoknak ezt a jogát. 

3. Folyamatos pedagógiai felügyelet: 

o foglalkozásokon kívüli pedagógiai felügyelet 

 


