
Kivonat 

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-
án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2007.(IX. 03.) Önk.
rendelete

Az önkormányzat fenntartásában  működő nevelési-oktatási intézményekben 
fizetendő térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól.

A Képviselő-testület

a  közoktatásról  szóló  többször  módosított  1993.  évi  LXXIX.  tv.  (továbbiakban:  
közoktatási  törvény) 102. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározottakat figyelembe  
véve, továbbá a 124. §. (21) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján  az 
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási 
intézményekre, az intézményekben foglalkoztatott alkalmazottakra, az intézménnyel  tanulói 
jogviszonyban álló tanulókkal, azok szüleire, (gondviselőire), gyámjaira.

    (2) Az  a  nem  magyar  állampolgár,  aki  nem  tartozik  a  közoktatási  törvény  110.  §  (1)-(4) 
bekezdésének hatálya alá, az óvodai, iskolai ellátásért, valamint a pedagógiai szakszolgálat 
igénybevételéért díjat köteles fizetni.

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
2.§

1) A közoktatási  törvény  114.  §-ában  az  önkormányzat  által  fenntartott  nevelési-oktatási 
intézményekben,  továbbá  a  helyi  önkormányzati   feladatellátás  keretében  ingyenesen 
igénybe vehető szolgáltatások:
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      Az általános iskolában:

- tanórai foglakozások:  52. §. (3)-(11) bekezdés;

- az első-tizedik évfolyamon évfolyamismétlés;

- az  52.  §.  (7)  bekezdésében  meghatározott  időkeret  terhére  szervezett  tanórán  kívüli 
foglalkozás,  beleértve  a  tanulmányi  és  szakmai  versenyeket,  énekkart,  a  pedagógiai 
programban szereplő más művészeti tevékenységeket, az iskolai sportkört;

- a  tanítás  kezdete  előtti,  az  étkezés  ideje  alatti  felügyelet,  napközis  és  tanulószobai 
foglalkozás;

- az iskola a tanulók érdeklődése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez, a 
közoktatási tv. 53.§ (1), (2) bekezdése szerint;

- osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga;

- az  iskolai  létesítmények  (könyvtár,  számítástechnikai  központ,  sportlétesítmények), 
eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez;

          -    sajátos nevelési igényű  tanuló esetén az állapotának megfelelő teljes ellátás, az  
               oktatásban való részvétel minden esetben ingyenes;

        (2) A fenntartó által jóváhagyott helyi pedagógiai programban szereplő szolgáltatások

Térítési díj és tandíj fizetési kötelezettség
3. §

(1) A közoktatási törvény 115.§. (1) pontja szerint, a helyi önkormányzatok által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében 
térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

-  a 114. §-ban fel nem sorolt tanórán kívüli foglalkozások.
 -  az alapfokú művészetoktatási intézményben a heti hat tanórai foglalkozás 

   a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, évenkénti egy 
   meghallgatás, egy művészeti előadás, egy alkalommal  - tanulmányi 
   eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlése, egy  
   művészeti képzésben való részvétel esetén.
-  az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, igénybe vétele e 
    szolgáltatások körében, melynek szabályait  az intézmény SZMSZ-ben 
    szükséges rögzíteni 

(2) A  közoktatásról szóló törvény 116. §-a szerint, a helyi önkormányzatok által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében 
tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatás az  alapfokú művészetoktatásban a  115. §-
ban  meghatározottakat  meghaladó  tanórai  foglalkozás,  továbbá  a  tankötelezettség 
megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban. Azoknál kell alkalmazni, akik 
tanulmányaikat a 2005/2006. tanévben kezdik meg.

./.
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A térítési díj és a tandíj mértéke
4.§

(1) A  közoktatási  törvény  117.  §  (1)  bekezdése  a  térítési  díj  mértékét  tanévenként  -  a 
tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadából számítja.

(2) Azon  a tanulók számára  akik a 115. §. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott képzésben 
részesülnek és tizennyolc éven aluliak valamint tanulmányaikat 2004. szeptemberében vagy azt 
megelőzően kezdték, a térítési díj mértéke a szakfeladatra számított  egy főre jutó kiadások: 5-
10 százaléka. 

(3) Azokra  a  tanulókra,  akik  a  2005/2006.  tanítási  évtől  kezdik  meg  tanulmányaikat  abban  az 
oktatásban amelyben térítési díjat kell fizetni a 117. §. (2) bekezdése vonatkozik. A térítési díjat 
a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, 
azonban – az (1) bekezdés a) pontja kivételével- nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a 
feladatellátáshoz  biztosított  alap  normatív  hozzájárulás  zeneművészeti  ág  esetén   tíz,  más 
művészeti ág esetén  húsz százaléka. 

(4) A (3) rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók esetében nem alkalmazható, tőlük térítési díj 
nem szedhető. 

(5) A közoktatási törvény 117. § (3) bekezdése szerint, a tandíj éves mértéke nem haladhatja meg, a 
szakmai feladatra -  tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A 
tandíj mértéke a mindenkori térítési díj 100%-nak  megfelelő összeg.

Szociális és egyéb kedvezmények a térítési díj és 
tandíj fizetési kötelezettség teljesítésénél

5. §

(1) A közoktatási  törvény 117.  §  (4)  bekezdése  szerint,  a  fenntartó  határozza  meg  azokat  a 
szabályokat – a vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás, illetve az ezzel összefüggő más 
szolgáltatás  kivételével  -,  amelyek  alapján  az  iskola  igazgatója  dönt  a  114.  §-ban 
meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a 
tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és 
a befizetés módjáról.

(2) Nem kell  térítési-díjat  és  tandíjat  fizetnie  a  hátrányos  helyzetű  és  halmozottan  hátrányos 
helyzetű tanulónak.

./.
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(3) A tanulót  „kitűnő”,  „jeles”  átlagú  tanulmányi  eredménye,  valamint  országos  tanulmányi 
versenyen  elért  1-10  helyezése  alapján  a  térítési  díj  és  tandíj  alapösszegét  csökkentő 
kedvezmény illeti meg. A kedvezmény mértékét az intézmény igazgatója állapítja meg, amely 
nem haladhatja meg az alapösszeg  20 %-át.

(4) A tanuló szociális helyzete alapján a térítési díj és a tandíj összege - kérelemre – legfeljebb 20 
%-kal mérsékelhető. A mérséklésről az intézmény igazgatója dönt.

(5) A tanulmányi  eredmény és a szociális  helyzet együttes figyelembe vételével megállapított 
kedvezmény nem haladhatja meg a térítési díj alapösszegének 20 %-át.

(6) A térítési és a tandíj – egyéni mérlegelés alapján – átmenetileg elengedhető, ha a fizetésre 
kötelezett átmenetileg jövedelemmel nem rendelkezik.

(7) Szociális helyzete alapján nem adható térítési díj és tandíj csökkentő kedvezmény annak, a 
tanulónak,  akinek  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  a  mindenkori  öregségi 
nyugdíjminimum 150 százalékát eléri vagy meghaladja, illetve egyedül álló szülő esetén a 
200 %-ot.

(8) A kedvezmények  elbírálásánál  a  kiskorú  és  a  nagykorú  eltartott  tanulóknál   a  szülők 
(  gondviselők)  vagyoni  és  jövedelmi  helyzetét  –  a  nagykorú  és  eltartásáról  önmaga 
gondoskodó tanuló esetén – a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyait kell figyelembe venni.

(9) A tanulmányi  eredmény alapján járó kedvezmény első alkalommal  az első  évfolyam első 
félévének tanulmányi eredménye alapján illeti meg a tanulót. 

(10) Az intézmény igazgatója a tanévre megállapított  átlagos térítési  díj  összegének a második 
félévre esedékes részét a tanuló tanulmányi eredménye szerint szükség esetén csökkenti, vagy 
növeli.  A továbbiakban a kedvezményt  tanévenként a tanulmányi  eredmény függvényében 
kell megállapítani.

(11) A térítési díjjal és a tandíjjal kapcsolatos intézményi szintű rendelkezéseket – e rendeletet 
figyelembe  véve  –  az  intézmény  szervezeti  és  működési  szabályzatának  melléklete 
tartalmazza.

./.
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A kedvezmények igénybe vételének egyéb feltételei
6. §

(1) Az intézmény igazgatója a  megállapított  térítési-  és tandíjak alapösszegéről,  valamint   a 
tanulmányi eredmények alapján az e rendelet szerint  járó mérséklésekről, illetve a szociális 
helyzet  alapján  adható  kedvezményekről,  azok  feltételeiről  és  a  feltételek  fennállásának 
igazolási  módjáról,  továbbá a  térítési  díj-  és  tandíjak fizetési  szabályairól  tájékoztatja  az 
intézmény tanulóit minden év május 15-ig, vagy az intézménybe felvételre jelentkezőket a 
beíratás időpontjáig.

(2) A szociális  helyzet  alapján  adható  kedvezményekre  való  igény  minden  év  május  31-ig
terjeszthető elő.

(3) Az iskolával tanulói jogviszonyt újonnan létesített tanuló a kedvezményt a beiratkozástól 
számított 15 napon belül kérheti.

(4) A rendkívüli körülmények miatt – a 4. § (6) bekezdésében foglaltak fennállása esetén – a 
térítési  díj  és  a  tandíj  átmeneti  elengedését  vagy  megfizetésének  halasztását  a  tanuló 
bármikor kérheti.

(5) A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(6) A tanuló a szociális helyzet alapján megállapított kedvezmény esetén a jogosultság alapjául 
szolgáló  körülményekben  bekövetkezett  változást  15  napon  belül  köteles  bejelenteni  az 
intézmény igazgatójának. Ha a kötelezettségnek nem tesz eleget,  az elengedett térítési díjat, 
illetve tandíjat utólag köteles megfizetni.

A befizetett tandíj és térítési díj felhasználása
7. §

(1) A térítési díj és a tandíj nyereséget nem tartalmazhat.

(2) A befolyó tandíj  és térítési  díj  bevétel  40%-a erejéig felhasználható  az oktatást  végzők 
személyi juttatásainak és annak közterheinek fedezetére.  A fennmaradó (60 %) a művészeti 
oktatás  szakfeladaton  felmerülő  dologi  kiadásokra  illetve  tárgyi  eszközök  beszerzésére 
használható fel. 

./.
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Vegyes rendelkezések
8. §

(1) Az intézmény igazgatója a tanuló által fizetendő térítési- illetve tandíj összegéről  intézmény 
tanulóját  minden év július 30-ig határozatban értesíti.  A határozatnak tartalmaznia kell  a 
tanuló által igénybe vett szolgáltatást, a térítési díj és a tandíj alapösszegét, a figyelembe vett 
kedvezmény mértékét, a ténylegesen fizetendő tandíj és térítési díj mértékét valamint ezek 
fizetési módját, és határidejét, a jogorvoslat lehetőségét.

(2)     A nevelési,  oktatási  intézmények működéséről  szóló 11/1994.  (VI.  8.)  rendelet  3.  § (2) 
bekezdése  értelmében   az  intézmény  minden  olyan  döntésével  kapcsolatban,  amelyhez 
térítési díj vagy tandíj fizetési kötelezettség áll fenn, be kell szerezni a szülő (gondviselő) 
írásos  nyilatkozatát  a  fizetési  kötelezettség  vállalásáról.  Ennek  hiányában  a  tanuló  a 
szolgáltatást nem veheti igénybe. Az iskola igazgatója a térítési- és tandíj  megállapításával 
és megfizetésével kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet.

(3) E  rendelet  alkalmazásakor  a  tanuló  számára  megszabott  nyilatkozattétel  és  fizetési 
kötelezettség a kiskorú és nagykorú eltartott tanuló esetében törvényes képviselőjét, illetve az 
eltartásáról gondoskodó személyt, míg a nagykorú és eltartásáról önmaga gondoskodó tanuló 
esetében magát a tanulót terheli.

Értelmező rendelkezések
9.§

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló:   az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt 
a  jegyző  védelembe  vett,  illetve  aki  után  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatást 
folyósítanak.

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó 
szülője  legfeljebb  az  iskola  nyolcadik  évfolyamán  folytatott  tanulmányait  fejezte  be 
sikeresen,  feltéve,  hogy  a  szülő  a  gyermek,  tanuló  után  rendszeres  gyermekvédelmi 
támogatásra  jogosult, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.

./.
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Hatálybalépés

10.§

E rendelet 2007. szeptember elsején lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2007/2008. 
tanévre vonatkozóan kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

/: dr. Tilki Attila s. k.:/    /: dr. Kovács Attila s. k.:/
                 polgármester        jegyző 

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2007. szeptember. 03.


