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Tisztelt Képviselő-testület!
2011 decemberében megjelent a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban Nkt.), valamint 2012 augusztusában annak végrehajtási rendelete, a
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet, mely sok egyéb mellett részben
megváltoztatta a térítésmentesen, illetve térítési és tandíjjal igénybe vehető közoktatási
szolgáltatások körét, a megállapítható fizetési kötelezettség mértékét. Emiatt
szükségessé vált önkormányzatunk térítési és tandíjrendeletének újraszabályozása is.
Az új rendelet elfogadását és kihirdetését követően az intézmények a fenntartói döntés
alapján állapítják meg az egyes szolgáltatások térítési és tandíját.
A települési önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési
intézményben térítésmentesen biztosított a köznevelési feladat igénybevétele mind a
tanköteles tanuló, mind a felnőttoktatásban részt vevő tanuló számára.
Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi
bizonyítvány megszerzéséig, és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány
megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és
a pótló vizsgája. Ingyenes továbbra is az első szakképesítésre való felkészülés, ennek
keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és
tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai
alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a
tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga
esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga.
Ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi,
érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló
részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
Ettől a tanévtől kezdve a tanulmányok alatti vizsgák közül a független vizsga a tanuló
számára már nem ingyenes, a 2012/2013-as tanévtől térítési díjat kell a tanulónak
fizetnie.
A rendelet megalkotása során az egyes feladatoknál a korábban is alkalmazott
összegre teszek javaslatot. Ahol a jogszabály a korábbi meghatározástól eltér, és
életkor alapján differenciál, abban az esetben a korábban alkalmazott térítési vagy
tandíj mértékéhez legközelebbi összegben javaslom meghatározni a fizetendő
összeget.
A jogszabályi változások több ponton érintik a hatályos önkormányzati rendeletben
foglaltakat, többek között az önkormányzati jogszabály megjelölését is, emiatt
indokolt és szükséges az új rendelet megalkotása.
A tervezett szabályozás társadalmi hatása elsősorban a művészetoktatásban nyilvánul
meg, de a szélesebb szabályozás miatt más területekre is kihatással lehet, pl. független
vizsga, vendégtanulói jogviszony esetében.

Gazdasági hatása a tanulók által fizetendő díjakban, illetve az intézmény bevételében
jelentkezhet. A díjaknak a korábbihoz hasonló mértékű megválasztása lényegében a
gazdasági hatások változására és a tanuló létszám csökkenésére elenyésző hatással
lehet.
A tervezett szabályozás a személyi és tárgyi feltételek területén nem jelent többlet
szükségletet.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendelettervezet
elfogadására.

Tóthné Sudár Beáta
bizottsági elnök

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (… . … .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó
térítési és tandíjak megállapításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) fenntartásában működő
a) óvodára;
b) általános iskolára;
c) szakiskolára;
d) gimnáziumra, szakközépiskolára (a továbbiakban együtt: középiskola);
e) alapfokú művészetoktatási intézményre [a továbbiakban b)-e) pont
alattiak együtt: iskola];
f) diákotthonra és kollégiumra [a továbbiakban: kollégium; az a)-g) pont
alattiak együtt: köznevelési intézmény]
g) a köznevelési intézményben dolgozó pedagógusokra, a köznevelési
munkát végző szakemberekre;
h) a köznevelési intézmény tanulóira, kiskorú tanulóinak szüleire, és
i) a köznevelési intézmény felnőttoktatásában résztvevőkre.
2. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
2. §
(1) A köznevelési intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 33. §-ában meghatározott
szolgáltatásokon kívül csak azok vehetők ingyenesen igénybe, amelyeket az
önkormányzat a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai vagy szakmai
programjának jóváhagyásakor ingyenes szolgáltatásként engedélyezett.
3. A térítésdíj-fizetési kötelezettség és annak mértéke
3. §
(1) A köznevelési intézményben térítési díj ellenében
Kormányrendelet 34. §-ában meghatározott szolgáltatások.

vehetők igénybe

a

4. §
(1) A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a Kormányrendelet
a) 34. § (1) bekezdés a) pontja esetén 20%-a,
b) 34. § (1) bekezdés b) pontja esetén 18 éven aluli tanulóknál 15%-a,
c) 34. § (1) bekezdés c) pontja esetén 18 év alatti tanulóknál 5%-a, 18 év
feletti tanulók esetében 40%-a,
d) 35. § (2) bekezdése esetén 30%-a,
e) 35. § (7) bekezdésében foglaltak esetén az érvényes kötelező legkisebb
munkabér 3,75%-a.
4. A tandíjfizetési kötelezettség és annak mértéke
5. §
(1) A köznevelési intézményben tandíj ellenében vehetők igénybe a Kormányrendelet
36. §-ában meghatározott szolgáltatások.
6. §
(1) A díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó - tanévkezdéskor számított –
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada.
5. A tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmények
7. §
(1) A térítési díjat és a tandíjat az előző félév tanulmányi eredményétől függően a (2)
bekezdésben foglaltak szerint csökkenteni kell a félévre vonatkozóan.
(2) Tanulmányi eredmény alapján a fizetendő térítési díj vagy tandíj összegéből
a) szakiskolában – ideértve a felnőttoktatást is –
1. 4,51-5 tanulmányi eredmény esetén 40% mértékű,
2. 4,0-4,5 tanulmányi eredmény esetén 35% mértékű,
3. 3,51-3,99 tanulmányi eredmény esetén 30% mértékű,
4. 3,0-3,5 tanulmányi eredmény esetén 25% mértékű,
5. 2,51-2,99 tanulmányi eredmény esetén 20% mértékű,
b) alapfokú művészetoktatási intézményben
6. 4,51-5 tanulmányi eredmény esetén 10% mértékű,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó nevelési-oktatási intézményekben
7. 4,51 -5 tanulmányi eredmény esetén 40% mértékű
8. 4-4,5 tanulmányi eredmény esetén 35% mértékű
9. 3,51-3,99 tanulmányi eredmény esetén 30% mértékű
10. 3-3,5 tanulmányi eredmény esetén 25% mértékű
kedvezményt kell adni.

(3) A tanulmányi eredménytől függően csökkentett térítési díj nem lehet kevesebb a
Kormányrendelet 35. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti minimális
összegnél.
6. A szociális helyzet alapján adható kedvezmények
8. §
(1) Szakképzési évfolyamokon, felnőttoktatásban, alapfokú művészetoktatási
intézményben két vagy annál több tanszakra járó gyermek, tanuló esetében
szociális helyzete alapján a tandíj és a térítési díj összegét a köznevelési intézmény
vezetője kérelemre – a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve –
legfeljebb 50%-kal csökkentheti a félévre vonatkozóan.
(2) A szociális helyzet alapján a tanulmányi eredménytől függően csökkentett térítési
díj vagy tandíj is tovább csökkenthető a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve.
(3) A kedvezmény mértékének megállapításánál a köznevelési intézmény
házirendjében szabályozottakkal összhangban figyelembe kell venni különösen,
hogy a gyermek, tanuló
a) tartósan beteg,
b) három vagy annál több gyermekes családban él,
c) egyedülálló, tartósan beteg vagy fogyatékos szülő által nevelt,
d) gyámság alatt áll,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
f) védelembe vétel alatt áll,
g) felnőttoktatás esetén családtagjai eltartásáról is gondoskodik.
(4) Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a gyermeknek,
tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a
kötelező legkisebb munkabér mindenkori összegét.
(5) A kezdő évfolyamra felvételt nyert tanulónak az első félévben szociális helyzetre
való tekintettel lehet csak kedvezményt adni.
9. §
(1) A szociális helyzet alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket az első félévben
szeptember 15-ig, a második félévben február 15-ig a köznevelési intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell a gyermekkel, tanulóval közös háztartásban élők
jövedelemigazolását, valamint a szociális kedvezményre való jogosultságot igazoló
dokumentumokat.
(3) A benyújtott kérelemről a köznevelési intézmény vezetője dönt a 8. és 9. §-ban
meghatározott szabályok szerint.

7. A térítési díj és tandíj fizetésének módja
10. §
(1) A térítési díjat, tandíjat félévenként – az első félévben legkésőbb szeptember 30-ig,
a második félévben legkésőbb február 28-ig – egy összegben átutalással, a
köznevelési intézmény számlaszámát tartalmazó készpénz átutalási megbízással
vagy a pénztárba történő befizetéssel kell teljesíteni.
(2) A köznevelési intézmény vezetője - kérelemre - a térítési díj és a tandíj
megfizetésére legfeljebb öt havi részletfizetést engedélyezhet, ha a tanuló vagy
szülője igazolja, hogy a térítési díj, tandíj egyösszegű megfizetése számára
aránytalan megterhelést jelent.
8. A nem magyar állampolgárt terhelő díj
11. §
(1) A nem magyar állampolgár a Nkt. 92. § (7) bekezdésében meghatározott esetben a
köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásért díjat köteles fizetni. A díj
mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó - tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányada.
(2) A köznevelési intézmény vezetője a nem magyar állampolgárt terhelő díjat
csökkentheti vagy elengedheti, amennyiben a gyermek, tanuló szociális helyzete,
így különösen családi, jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik, vagy a tanuló
kimagasló tanulmányi eredménye alapján erre érdemes.
(3) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek a köznevelési
intézményben a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe a
közoktatási törvényben biztosított szolgáltatásokat.
9. Záró rendelkezések
12. §
(1) E rendelet alkalmazásában jövedelem, család és háztartás fogalmak alatt a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
meghatározottakat kell érteni, a további fogalmakra a Nkt.-ben, valamint a
Kormányrendeletben meghatározottak az irányadók.
13. §

(1) Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó
térítési és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 23/2011. (IV. 29.)
önkormányzati rendelete.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012-2013.
tanévre vonatkozó térítési díj és tandíj megállapításánál is alkalmazni kell.
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