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Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
6000 Kecskemét, Hunyadi tér. 2.
telefon: 76 / 480 – 744; fax: 76 / 487 – 928
e-mail: agaspar@mail.datanet.hu
A 2011. évi CXII. Törvény 1. sz. melléklet II. 5. pontja alapján közzétételre kerül:
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alakulása
2012. január 1-től.
Az intézményünkben megvalósított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
alapja az étkezési nyersanyagköltségnek egy ellátottra jutó napi összege,
melynek mértékét a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 15/2011. (III.
31.) rendelete 2. számú melléklete állapítja meg. Erre tekintettel 2012. január 1-től az
intézményi térítési díjak a következőkképpen alakulnak.
ELLÁTOTTAK
Étkezési formái
Menza Ebéd
Kollégiumi reggeli
Kollégiumi ebéd
Kollégiumi vacsora
Speciális
Iskola
tízórai
Speciális iskola ebéd
Speciális
uzsonna

iskola

Térítési díj alapja
nyersanyagnorma
( nettó ár)

Bruttó
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Ft
térítési díj Ft

Szolgáltató
számlázási
ára Ft
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Az alkalmazottak esetében a térítési díj alapja a szolgáltatás bruttó ára, a cafetéria juttatásban nem
részesülő nyugdíjasok esetében pedig a nyersanyagnorma.
Ennek 2012. január 1-től megállapított mértékét a következő táblázat tartalmazza.
ÁFA
összege Ft

Bruttó
intézményi
térítési díj Ft

Szolgáltató
számlázási
ára Ft

416,55

112,47

529

529,02

256

69

325

529,02

Alkalmazottak reggeli

224,96

60,74

286

285,70

Alkalmazott vacsora

276,63

74,69

351

351,32

ALKALMAZOTTAK
Étkezési forma
Alkalmazottak ebéd
nyugdíjas ebéd
(utalványban nem részesített)
Intézeti

Térítési díj alapja
( szolgáltató nettó ára)
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Az ellátottak az igénybevett étkezési szolgáltatásért személyes térítési díjat fizetnek, melynek alapja
a fentiekben meghatározott intézményi térítési díj, valamint a Gyermekvédelemről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény ( Gyvt.) 148. § (4)-(9) bekezdésében szereplő
kedvezmények.
A 4/2002.(II.26.) OM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szakképzésben részesülő
tanuló a gyakorlati képzési napokon az intézményi térítési díj 50 %-ának megfelelő áron jogosult
egyszeri kedvezményes étkezésre.
Ha a tanuló a Gyvt. 148 § alapján már jogosult a kedvezményre, az csak egy jogcímen ( a Gyvt
hatálya alá tartozás címén ) illeti őt meg.
Az alkalmazottak a rezsivel növelt teljes vételáron vásárolhatnak étkezési szolgáltatást.
Az intézménytől nyugdíjba vonult, cafeteria juttatásban nem részesülő kollégák számára az
ellátottakkal azonos feltételekkel ( intézményi térítési díj alapján) biztosítunk étkezés vásárlási
lehetőséget.
Az ellátottak és az alkalmazottak a térítési díj befizetésére a 133/1997. (VII.29. ) Kormányrendelet
6 § (1) a) bekezdés értelmében havonként előre kötelezettek.
A személyes térítési díjról történő írásos értesítési kötelezettségemnek jelen szabályozás
intézményegységekben, kollégiumban, tanműhelyekben történő közzététellel teszek eleget.

Kecskemét, 2012. január 24.
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