
Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének  
11/2012.(III.29.)önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési–oktatási intézményekben szedhetı 
térítési díjakról és tandíjakról 

 

Bordány község önkormányzati képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésére tekintettel, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 174. § alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 

többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Köot.) 117. § (4) bekezdésére, 

illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésére is az önkormányzat által 

fenntartott nevelési-oktatási intézményekben az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokról, 

a fizetendő térítési díjakról és a tandíj összegéről a következő rendeletet alkotja.  

 

A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekre 

terjed ki. 

 

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

 

2. § Az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a Köot. 

114. §-ában meghatározottakon kívül további ingyenes szolgáltatás: az intézmény 

pedagógiai programjában szereplő, az intézményen kívülre szervezett kiránduláson, 

tanulmányúton a tanulók felügyelete.  

 

Térítési-díj fizetési kötelezettség 

 

3. § (1) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben térítési-díj 

ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a Köot. 115. §-a részletezi. 

 

(2) Az alapfokú művészetoktatásban a Köot. 115. § (1) bekezdés c) pontjában 

felsorolt szolgáltatásokért kell térítési díjat fizetni, nevezetesen 

- a heti hat tanórai foglakozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, 

évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és 

egy művész előadás, egy alkalommal –tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt- 

az évfolyam megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén,  

- az iskola létesítményeink, felszereléseinek igénybevétele, használata e 

szolgáltatások körében. 

 

(3) A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított 
– folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 

a) 5-15 %-a a Köot. 115. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, a 18 éven 
aluli tanulóknál, az alábbiak szerint: 
5 %-a a tanulmányok megkezdésének elsı évében, a továbbiakban 
5 %-a   4,51  tanulmányi átlag felett, 
7 %-a  4,01-4,5 tanulmányi átlag esetén, 
9 %-a  3,51-4,0 tanulmányi átlag esetén, 
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12 %-a  3,01-3,5 tanulmányi átlag esetén, 
15 %-a  3,0  tanulmányi átlag alatt. 
 

b) 15-30 %-a a Köot. 115. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, a 18 

éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál, az alábbiak szerint: 

15 %-a a tanulmányok megkezdésének első évében, a továbbiakban 

15 %-a  4,51  tanulmányi átlag felett, 

20 %-a  4,01-4,5 tanulmányi átlag esetén, 

25 %-a  3,51-4,0 tanulmányi átlag esetén, 

28 %-a  3,01-3,5 tanulmányi átlag esetén, 

30 %-a  3,0  tanulmányi átlag alatt. 

 

(4) A térítési díjminimum mértékét a képviselıtestület éves költségvetésérıl szóló 
rendelete tartalmazza. 
 

(5) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybevett étkezésért 

jogszabályban meghatározottak szerint, illetve a költségvetési rendeletben 

megállapított mértékű térítési díjat fizet. 

 

Tandíjfizetési kötelezettség 

 

4. § (1) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben tandíjért 

igénybe vehető szolgáltatásokat a Köot. 116. §-a részletezi. 

 

(2) Az alapfokú művészetoktatásban a Köot. 115. § (1) bekezdés c) pontjában 

meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá a tankötelezettség 

megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban, illetve a 22-dik életévétől 

minden tanórai foglalkozás tandíjköteles.  

 

(3) A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – 

folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának: 

10 %-a a tanulmányok megkezdésének első évében, a továbbiakban 

10 %-a  4,51  tanulmányi átlag felett , 

20 %-a  4,01-4,5 tanulmányi átlag esetén, 

30 %-a  3,51-4,0 tanulmányi átlag esetén, 

40 %-a  3,01-3,5 tanulmányi átlag esetén, 

50 %-a  3,0  tanulmányi átlag alatt. 

 

Bölcsőde gondozási díjának meghatározása 

 

5. § (1) Az önkormányzat által fenntartott Bölcsödében nyújtott gondozási díj összege 

nulla forint. 

 

(2) A Köot. 114. § (2) bekezdése szerint a sajátos nevelési igényű tanulók, továbbá a 

117. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a hátrányos helyzetű tanulók részére 

ingyenesek a nevelési-oktatási intézmények szolgáltatásai. 
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(3) A térítési díjat – figyelemmel a térítési díjminimum alkalmazására - , illetve a 

tandíjat az intézmény vezetője indokolt és igazolt a szociális helyzet alapján 

kérelemre 20-50 %-kal csökkentheti. A szociális kedvezményre való jogosultságot a 

kérelem benyújtásakor megfelelő módon (jövedelemigazolással, nyugdíjszelvénnyel, 

társadalombiztosítási ellátást igazoló kifizető szelvénnyel stb.) igazolni kell. Az 

igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatokat az intézmény - a 

jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - nyilvántartja. 

 

(4) A tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének 

megállapításáról az intézményvezető dönt az alábbiak szerint: 

Elengedhető a díj 

a) 20%- a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, 

b) 35%- a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, 

c) 50%- a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

 

(5) A Köot. 114. § (2) bekezdése szerint a sajátos nevelési igényű tanulók, továbbá a 

117. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a hátrányos helyzetű tanulók részére 

ingyenesek a nevelési-oktatási intézmények szolgáltatásai. 

 

A befizetés módja 

 

6. § (1) A térítési díjak és tandíjak összege a gyermek vagy tanuló továbbhaladása szerint 

egy nevelési, illetve tanítási év egészére vonatkozik, amelyeket évente, szeptember 

15-éig kell megállapítani az előző év tanulmányi eredményének és a gyermek, tanuló 

szociális helyzetének figyelembevételével. 

 

(2) A fizetendő díjról a törvényes képviselőt (nagykorú tanulót) az intézmény 

vezetője – a megállapítást követő 8 munkanapon belül – írásban értesíteni köteles. 

Az értesítés tartalmazza a fizetés módját, idejét, a fizetés elmulasztásának 

következményeit és a jogorvoslati lehetőséget. 

 

(3) A térítési díjat évente egyösszegben szeptember 30-ig kell befizetni.  

 

(4) A tandíjat évente két egyenlő részletben, november 30-ig, illetve április 30-ig kell 

befizetni. 

 

(5) A térítési díjak és tandíjak beszedésére és befizetésére vonatkozó és más részletes 

szabályokat a közoktatási feladatot ellátó intézmény szervezeti és működési 

szabályzata rögzíti. 

 

Záró rendelkezések 

 

7. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2008/2009. tanévtıl, illetve azoknál a tanulóknál kell 
alkalmazni, akik a 2005/2006. tanévtıl kezdıdıen heti hat tanórai foglalkozás 
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keretében kezdték meg tanulmányaikat abban az oktatásban, amelyben térítési 
díjfizetési kötelezettséget választottak. 

 

(2) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérıen a már korábban beiratkozott tanulók 
körében az elsı tanszakon történı képzésben való részvétel esetén egységesen 1.000, 
Ft/tanév térítési díjat kell fizetni a 2008/2009. tanévtıl. 

 

(3) A 2008/2009. tanévtıl kezdıdıen valamennyi beiratkozott tanulónak a második 
vagy több tanszakon történı képzésben való részvétel esetén tandíjat kell fizetni. 
 

(4) A rendelet 4. § (3) bekezdése alkalmazásában a tandíj maximum mértékét a 
képviselıtestület az önkormányzat éves költségvetésérıl szóló rendelete tartalmazza. 
 

8. § E rendelet 2012. április 01. napján lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével 
egyidıben a 6/2011. (V.26.)Ö.r rendelet 12/2011. (XI.11.)Ö.r. rendelet, a 10/2008. 
VII.25.) Ö.r. rendelet, a 9/2010. (VI.28.)Ö.r. illetve a 12/2006. (VII.31.) Ö.r. rendelet 
hatályát veszti.  

 
 
 
 
   Tanács Gábor     Dr. Fodor Ákos 
    polgármester            jegyzı 
 
 
 
 
Z á r a d é k :   
 
A rendelet kihirdetése 2012. március 30-án megtörtént.  
 
 
 Dr. Fodor Ákos 
               jegyzı 
 


