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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2011. ( II.16.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő
térítési- és tandíj megállapításának szabályairól

A közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban:
Közoktatási törvény: Kt.) 102. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
közoktatási törvény 117. § (4) bekezdésében, valamint 124. § (21) bekezdés a) pontjában
foglaltak végrehajtására Kunhegyes Város Önkormányzata a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő
a) óvodákra
b) általános iskolákra
c) szakképző iskolára
d) alapfokú művészetoktatási intézményre (a továbbiakban az a-d) pont alattiak együttesen:
nevelési-oktatási intézmény)
e) pedagógusokra
f) a nevelő-oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus munkakört betöltő
szakemberekre (a továbbiakban együtt: alkalmazottak)
g) a gyermekek, tanulók szüleire, gyámjaira (a továbbiakban: szülő)
h) a nevelési-oktatási intézményekben tanulmányokat folytató nagykorú személyekre

Az ingyenes, iskolai tanórán kívüli foglalkozások
2. § (1) A közoktatási törvény 114. §-ában meghatározott ingyenes, tanórán kívüli
foglalkozások mellett az iskolai költségvetésben szolgáltatásként meghatározott keretek
között ingyenesen igénybe vehetően szervezhetők meg a közoktatási törvény 53.§ (2)
bekezdésében meghatározott foglalkozások is.

A térítési díj-fizetési kötelezettség
3. § (1) A térítési díj-fizetési kötelezettség mértéke a tanulmányi eredménytől függően a
következőképpen kerül megállapításra:
Azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételkor, amelyek nem tartoznak a 2. §-ban
meghatározottak közé, a szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – (szeptember 01-től
augusztus 31-ig) folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:
a) 15%-a
4,51 tanulmányi átlag felett
b) 16%-a
4,1 - 4,5 tanulmányi átlag között
c) 17%-a
3,51- 4,0 tanulmányi átlag között
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d) 19%-a
3,1 – 3 ,5 tanulmányi átlag között
e) 21%-a
2,51 - 3,0 tanulmányi átlag között
f) 23%-a
2,0 - 2,5 tanulmányi átlag között
g) 25%-a
elégtelen tanulmányi eredmény esetén
A térítési díj 50%-a az első tanulmányi félévben, a másik 50%-a pedig a második tanulmányi
félévben esedékes.
A nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második szakképesítésre való
felkészüléskor a szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – (szeptember 01-től augusztus
31-ig) folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:
a) 15 %-a az első tanulmányi félévben
b) a második tanulmányi félévtől kezdődően
15%-a
4,51 tanulmányi átlag felett
16%-a
4,1 - 4,5 tanulmányi átlag között
17%-a
3,5 1- 4,0 tanulmányi átlag között
19%-a
3,1 – 3 ,5 tanulmányi átlag között
21%-a
2,51 - 3,0 tanulmányi átlag között
23%-a
2,0 - 2,5 tanulmányi átlag között
25%-a
elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
(2) Gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá
szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények
nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a tanuló az
első félévben a szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra
jutó hányada 50%-a 50%-ának megfelelő térítési díjat fizet.
A második félévben az első félévi tanulmányi eredménytől függően a térítési díj fizetési
kötelezettség mértéke a szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányada 50%-ának:
a) 25%-a
4,51 tanulmányi eredmény felett
b) 27%-a
4,1 - 4,5 tanulmányi átlag között
c) 30%-a
3,51 - 4,0 tanulmányi átlag között
d) 35%-a
3,1 - 3,5 tanulmányi átlag között
e) 40%-a
2,51 - 3,0 tanulmányi átlag között
f) 45%-a
2,0 - 2,5 tanulmányi átlag között
g) 50%-a
elégtelen tanulmányi eredmény esetén
(4) Az alapvizsga, az érettségi vizsga, szakmai vizsga tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt második alkalommal történő megismétlésekor, továbbá ezeken a vizsgákon
ilyen okból tett javító-vizsga esetén a jelölteknek vizsgadíjat kell fizetniük, a befizetések
összességükben azonban nem haladhatják meg a vizsga költségeit.
(5) Ha a tanuló az alapvizsgán, az érettségi vizsgán, szakmai vizsgán második alkalommal
tesz javítóvizsgát, tantárgyakként a szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányada 25%-ának megfelelő térítési díjat köteles fizetni.

A térítési- és tandíjfizetési kötelezettség mértéke
4. § (1) A közoktatási törvény 116. §-ában tandíjfizetésre kötelezettek az I. félévben a
szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada 100%-ának megfelelő tandíjat
kötelesek fizetni.

3/3

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

(2) A II. félévben az I. félévi tanulmányi eredménytől függően a tandíjfizetési kötelezettség
mértéke a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) 40%-a 4,51 tanulmányi eredmény felett
b) 50%-a 4,1 - 4,5 tanulmányi átlag között
c) 60%-a 3,51 - 4,0 tanulmányi átlag között
d) 70%-a 3,1 - 3,5 tanulmányi átlag között
e) 80%-a 2,51 - 3,0 tanulmányi átlag között
f) 90%-a 2,0 - 2,5 tanulmányi átlag között
g) 100%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén
(3) Alapfokú művészetoktatási intézményben tanulmányi eredménytől függően a térítési díj
tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra
jutó hányadának a Kt. 117. § (1) b) pontja, valamint a Kt. 115. § (1) c) pontjában
meghatározottak szerint kerül megállapításra:
a) 10%-a 5-ös tanulmányi eredmény esetén
b) 11%-a 4,5 tanulmányi eredmény esetén
c.) 12%-a 4-es tanulmányi eredmény esetén
d.) 13%-a 4-es tanulmányi átlag alatt
(4) Az alapfokú művészetoktatásban a Kt. 117.§ (2) bekezdésében foglaltakat azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj egy tanítási évben nem lehet kevesebb, mint az
adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének
zeneművészeti ág esetén 10%-a.

A térítési díj és a tandíj befizetésére vonatkozó rendelkezések
5. § (1) A közoktatási intézmény vezetője az intézménybe felvételre jelentkező gyermekek,
tanulók szüleit köteles tájékoztatni az intézményben térítési díjért, tandíjért igénybe vehető
szolgáltatásokról, a díjak várható alapösszegéről, valamint az e rendelet szerint – a tanulmányi
eredmények, illetve a szociális helyzet alapján – adható kedvezményekről, a díjfizetés
szabályairól.
(2) Az óvodai felvételkor, a tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), illetve
díjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett
személy írásos nyilatkozatot ad arról, hogy a szolgáltatás intézményvezető által megállapított
díját az arra megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi,
miszerint a díj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással
járhat.
A nyilatkozatot az intézmény vezetője köteles beszerezni.
(3) a) A térítési díjat, tandíjat évente – a b) pontban meghatározott kivétellel – szeptember 10.
napjáig kell megállapítani a tanuló előző évi tanulmányi eredményének és szociális
helyzetének figyelembevételével.
b) A tanulói jogviszony keletkezésének évében a tanulmányi eredmény alapján járó
kedvezményt a második félévben, a félévi osztályzatok figyelembevételével kell
megállapítani február 10. napjáig.
c) Az intézmény köteles a térítési díjat, tandíjat évente, tanulónként előírni és beszedni. A
díjfizetési kötelezettség előírására akkor is szükség van, ha annak összege 0.- Forint.
(4) Az intézmény vezetője a fizetendő térítési díj, tandíj összegéről szeptember 15. napjáig,
illetve február 15 napjáig írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. Az
értesítésben meg kell jelölni a fizetési kötelezettség alapjául szolgáló szolgáltatás(oka)t, a
térítési díj, tandíj alapösszegét, a szociális helyzet, tanulmányi eredmény alapján figyelembe
vett kedvezmény mértékét, a fizetendő összeget, a fizetés módját és határidejét.
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(5) a) A térítési díjat, tandíjat – a b) és c) pontban meghatározott kivétellel – évente két
egyenlő részletben kell befizetni, az I. félév díjának tekintetében szeptember 25., a II. félév
díjának tekintetében január 25. napjáig.
b) Érettségi vizsga, szakmai vizsga esetén a vizsgára való jelentkezést megelőző 14. napig a
tanulónak a meghatározott térítési díjat, tandíjat, vizsgadíjat az intézménybe be kell fizetni.
Nem bocsátható vizsgára az a tanuló, aki az e pontban meghatározott kötelezettségét nem
teljesíti.
c) Ettől eltérő fizetési módot (részletfizetés, határidő módosítás) kérelemre az intézmény
vezetője engedélyezhet.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása esetén a fizetésre kötelezettet az
intézmény vezetője 5 munkanapon belül írásban felszólítja és a befizetésre új határidőt szab
meg. Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejártáig nem kerül sor, a tanuló a
foglalkozásból kizárható, a tanulói jogviszony megszüntethető a megszüntetés tárgyában
hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.
Nem szüntethető meg a tanköteles tanuló tanulói jogviszonya abban az intézményben,
amelyikben tankötelezettségét teljesíti.
(7) Az intézmény vezetője a térítési díj, tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos
adatokról gyermekenként, tanulónként nyilvántartást vezet.
(8) Tanítási év közben, ha bármely okból kifolyólag megszűnik az intézménnyel a tanuló
tanulói jogviszonya, akkor a befizetett térítési díj, vagy tandíj nem igényelhető vissza.

Szociális kedvezmények a térítési díj-fizetési kötelezettség és a tandíjfizetési kötelezettség
teljesítésére
6. § Ha a tanulót azért terheli térítési díj-fizetési kötelezettség, illetőleg tandíjfizetési
kötelezettség, mivel a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül
évfolyamot, illetőleg alapvizsgát, érettségi vizsgát, szakmai vizsgát ismételni vagy ezeken a
vizsgákon javítóvizsgát tesz, szociális kedvezményben, illetőleg részletfizetési
kedvezményben nem lehet részesíteni.
7. § Kérelemre a 3. § alapján, valamint a 4. § szerint megállapítható térítési díj, illetőleg tandíj
a) 25%-át el kell engedni abban az esetben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
b) 50%-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét,
c) 75%-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
d) 100%-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át.

Iskolai tankönyvtámogatás
8. § (1) Az iskola a költségvetési önkormányzati rendeletben a központi költségvetésből
biztosított tankönyvtámogatáson túl a képviselőtestület által tankönyvtámogatás céljára
rendelkezésre bocsátott összeget a szociálisan rászoruló családok tanulói részére használhatja
fel.
(2) Az önkormányzati támogatással a központi költségvetésből biztosított támogatással
csökkentett vételárat kell csökkenteni.
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(3) Ha az iskola a tanuló részére ingyenes tankönyvellátást biztosít, a tankönyv vásárlására
fordított összeget, taneszköz, illetőleg tanulmányi segédletek felhasználására lehet fordítani.

Az étkezési díj befizetésének szabályai
9. § Az étkezési térítési díj befizetésére a nevelési-oktatási intézmény vezetője részletfizetést
engedélyezhet abban az esetben, ha a gyermek, a tanuló szülei igazolják, hogy a család
jövedelme a hónap során több részletben jut el a családhoz, és annak együttes értéke
családtagonként nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét.
A részletfizetés engedélyezése esetén az I. részletet minden hónap 10. napjáig, a II. részletet
pedig minden hónap 25. napjáig kell befizetni.

Záró értelmező rendelkezések
10. § E rendelet alkalmazásában:
a) jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként
meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magánnyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a
magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett
része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, kivéve a temetési
segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
az anyasági támogatás, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás.
b) család: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
c) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és
nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Vegyes rendelkezések
11. § (1) A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
(2) A tanuló, illetőleg kiskorú tanuló szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha jövedelmi
viszonyukban változás következett be. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett
térítési díjat utólag köteles megfizetni.
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Hatálybalépés
12. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az önkormányzat által
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának
szabályairól szóló 19/2006. (VIII.23.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kelt: Kunhegyes, 2011. február 15.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

ZÁRADÉK:
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2007. (III.28.) rendelete 23.§. (1)-(2)
bekezdése alapján 2011. február 16-án.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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