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1. A szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy meghatározza Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend Magyar 
Tartománya (székhelye: 9022 Győr, Bástya u. 22.) által fenntartott Szent Orsolya 
Iskolaközpont Kollégiumának(3300 Eger, Pacsirta u.18. ) diákjai által fizetendő tandíj és 
térítési díj fizetésének mértékét, módját és az adható kedvezményeket. 

 

2. A szabályzat jogi háttere 
 

Ø a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
Ø az illetékekről rendelkező 1990. évi XCIII. törvény 
Ø a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.  
Ø a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 

315/2013. (VIII.28.)  Korm. r. 
Ø az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) 

Korm. rendelet 
Ø Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 

30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti 
alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló többszörösen módosított rendelete  
 
 

3. A kollégiumban térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre  
a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján 
 

33. §  
bk)40 a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag 

megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, 
művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola, 

c)41 kollégiumban - a (3) bekezdés szerinti kollégiumi tagsági jogviszony keretében -, 
d) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes 

szolgáltatás igénybevételekor, 
e) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi 

ellátás. 
 (3)42 A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha 
a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály 
rendelkezése alapján - ingyenes, vagy 

b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt 
iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján - 
ingyenesen veszi igénybe. 

 
 
 
3. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink  

a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján 
 
34. §  
(4)43 A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai 

alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az 
iskolai térítési díj mértékével. 

 



 

 

4.Étkezési térítési díj 

Napi háromszori, ebből  egyszeri meleg étkeztetésért térítési díjat kell fizetni a Eger Megyei Jogú Város 
Közgyűlési határozatában megállapított egy főre jutó nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt 
mértékben. 
 
Az étkezési térítési díjat csökkenteni kell a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI.tv. 151. §- a 
alapján 50 %-al: 
 
Ø a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló  
Ø három- vagy többgyermekes családban élő tanuló 
Ø tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló esetében. 

 
A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni 
a) a tizennyolc éven aluli, 
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve  
felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint 
c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. 
 
A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 
Az étkezési térítési díj csökkentését a szülőnek írásban a kollégium titkárságáról kérhető 
formanyomtatványon, amelyhez csatolni kell a csökkentés jogosultságát bizonyító dokumentumot. 
 
A térítési díj befizetése minden hónap 15-ig a kollégium pénztárosánál.  
 
Az étkezés lemondása a kollégiumból való átmeneti távollét (betegség, kirándulás, családi program) esetén 
lehetséges Kecskeméti Lászlóné kollégiumi pénztárosnál (szabadsága alatt a kollégium vezetőjénél) a 
lemondott étkezés napját megelőző nap 16 óráig, írásban a tanuló rendelkezésére bocsátott nyomtatványon.   

A lemondott étkezés után visszajáró összeg a következő havi étkezési díjból kerül levonásra.   
 
 
 
 
Eger, 2014. szeptember 01. 
 
 
 
 

Matkovics Mária Emerica OSU  
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