DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2011.(VIII.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a
tanulók által fizetendő térítési díjról és tandíjról
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bekezdés b) pontja és a 124. §.
(21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekre terjed ki.
2. §.
Az
önkormányzat
fenntartásában
működő
nevelési-oktatási
intézményekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. §.ában meghatározottakon kívül további ingyenes szolgáltatás: az intézmény
pedagógiai programjában szereplő szolgáltatások, az intézményen kívülre
szervezett kiránduláson, tanulmányúton a tanulók felügyelete.
3. §.
Térítésidíj–fizetési kötelezettség
(1) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 115. §.-a részletezi.
(2) A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a
tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának
a. zeneművészeti ág esetén a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 115. §. (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott esetben, tizennyolc éven aluli tanulóknál
9%-a,
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b. zeneművészeti ág esetén a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 115. §. (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott esetben, tizennyolc éven felüli, de
huszonkettő éven aluli tanulóknál 15 %-a,
c. egyéb művészeti ág esetén a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 115. §. (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott esetben, tizennyolc éven aluli tanulóknál
20%-a,
d. egyéb művészeti ág esetén a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 115. §. (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott esetben, tizennyolc éven felüli, de
huszonkettő éven aluli tanulóknál 40%-a,
e. a közoktatási törvény 115. §. (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott esetben 25%.
f. a közoktatási törvény 115. §. (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott esetben 30%.
(3) A térítési díj minimum mértékének meghatározására alkalmazni
kell a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117. §. (2)
bekezdésében foglaltakat. A térítési díj minimum mértéke
2011/2012-es tanítási évben a zeneművészeti ág esetén 9.922
Ft, más művészeti ág esetén 8.460 Ft.
A térítési díj minimum mértéke a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 115. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
esetben a 2011/2012-es tanévben 7.325 Ft.
A térítési díj minimum mértéke a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX törvény 115. §. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
esetben a 2011/2012-es tanévben
a) gimnázium esetén: 75.530 Ft,
b) szakközépiskola esetén: 48.043 Ft,
c) esti tagozat esetén: 9.156 Ft.
A térítési díj minimum mértékére vonatkozó számítást az intézmény
belső szabályzatában köteles rögzíteni.
4.§.
Tandíjfizetési kötelezettség
(1) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 116. §.-a részletezi.
(2) A tandíj mértéke: a tandíj tanévenként nem haladhatja meg a
szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadát.
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(3) A fizetendő tandíj mértéke a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 116. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a
szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának
a. zeneművészeti ág esetén: 30%-a,
b. egyéb művészeti ág esetén 100%-a.
(4) A fizetendő tandíj mértéke a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 116. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben
a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások
egy tanulóra jutó hányadának
40 %-a.
(5) A fizetendő tandíj mértéke a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 116. §. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben
a. felnőttoktatásban
résztvevő
tanulói
jogviszonnyal
rendelkezők számára:
aa) több vizsgarészből álló vizsga,
kivéve informatika
8.000 Ft/vizsga
ab) informatika
10.000 Ft/vizsga
b. tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők számára
ba) több vizsgarészből álló vizsga,
kivéve informatika
15.000 Ft/vizsga
bb) informatika
20.000 Ft/vizsga
5. §.
Díjfizetési kedvezmények és mentességek
(1) A térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni
kell.
(2) A zeneművészeti ág esetén 18 éven aluli tanulóknál a térítési díj
mértékének csökkentése a megállapított térítési díj
a. jeles tanulmányi eredmény esetén 20%-a,
b. jó tanulmányi eredmény esetén 10%-a,
c. előképzőben, heti két órás képzésben részt vevő a
megállapított térítési díj 50%-át fizeti meg.
(3) A zeneművészeti ág esetén 18 éven felüli de 22 éven aluli
tanulóknál a térítési díj mértékének csökkentése a megállapított
térítési díj
a. jeles tanulmányi eredmény esetén 50%-a,
b. jó tanulmányi eredmény esetén 40%-a.
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(4) A egyéb művészeti ág esetén
a. 18 éven aluli tanulóknál – kivéve a b) pontban foglaltakat - és
18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál a térítési díj
mértékének csökkentése a megállapított térítési díj jeles
tanulmányi eredmény esetén 5%-a.
b. előképzőben, heti két órás képzésben
megállapított térítési díj 50%-át fizeti meg.

részt

vevő

a

Egyéb művészeti ág esetén biztosítandó kedvezmény összegét a
fenntartó a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX törvény 117. §. (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően saját költségvetéséből
biztosítja.
(5) A közoktatási törvény 115. §. (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott esetben a térítési díj mértékének csökkentése a
megállapított térítési díj kitűnő, jeles tanulmányi eredmény esetén
5%-a.
(6) A közoktatási törvény 115. §. (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott esetben a térítési díj mértékének csökkentése a
megállapított térítési díj kitűnő, jeles tanulmányi eredmény esetén
5%-a.
(7) A tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.
(8) A tandíj mértékének csökkentése a zeneművészeti ág és egyéb
művészeti ág esetén a megállapított tandíj jeles tanulmányi
eredmény esetén 5 %-a.
(9) A tandíj mértékének csökkentése a közoktatási törvény 116. §. (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott esetben, kitűnő, jeles
tanulmányi eredmény esetén a megállapított tandíj mértékének
10%-a.
(10)

A tandíj mértékének csökkentése a közoktatási törvény 116. §. (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott esetben, kitűnő, jeles
tanulmányi eredmény esetén a megállapított tandíj mértékének 5%a.
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(11) Nem kell térítési díjat és tandíjat fizetni
a. a hátrányos helyzetű tanulónak,
b. az állami gondozottnak,
c. aki országos egyéni versenyen 1-5 helyezést ér el.
6. §.
A befizetés módja
(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 alapján.
(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 és a tandíjat az alábbiak szerint kell megfizetni:
a) I. részlet: november 15-ig,
b) II. részlet: január 15-ig,
c) III. részlet: április 30-ig
(4) A térítési díj és tandíj számításának módját a nevelési-oktatási
intézmény belső szabályzatában köteles rögzíteni.
(5) A díjfizetésre vonatkozó részletes szabályokat az intézményvezető a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és e rendelet
figyelembe vételével az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában köteles szabályozni.
7. §.
Záró rendelkezés
(1) E rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Demecseri Oktatási Centrumban alkalmazott
térítési díjak és tandíjfizetés szabályairól szóló 7/2006. (II.24.)
önkormányzati rendelet.
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(3) Hatályát veszti a Demecseri Oktatási Centrumban alkalmazott
térítési díjak és tandíjfizetés szabályainak módosításáról szóló
28/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet.
(4) Hatályát veszti a Demecseri Oktatási Centrumban alkalmazott
térítési díjak és tandíjfizetés szabályainak módosításáról szóló
16/2010. (IX.15.) önkormányzati rendelet.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2011. augusztus 31. napján kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.
jegyző
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I. TÁRSADALMI HATÁSOK:
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete többcélú intézményként
működteti a Demecseri Oktatási Centrumot. Ennek egy intézményegysége az
alapfokú művészetoktatás, a gimnázium és szakközépiskola. A Demecseri
Oktatási Centrum olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek a közoktatási törvény
szerint térítési díj, tandíj kötelesek. A térítési díj, tandíj bevezetése a fenntartó
számára kötelezettség, ennek hiányában az adott feladatra a normatíva nem
hívható le. A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a
szolgáltatásokat 18 éven aluli, 18 és 22 év közöttiek, továbbá 22 év felettiek
vehetik igénybe. Az alapfokú művészetoktatás esetében a zeneművészeti ágon az
átlaglétszám 90 fő, egyéb művészeti ágon az átlaglétszám 509,32 fő. A rendelet
elfogadása a törvényes képviselők, nagykorú személyek díjfizetési kötelezettségét
tartalmazza.
II. GAZDASÁGI HATÁSOK
A rendeletnek gazdasági hatása nincs.
III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS
A fizetendő térítési díj és tandíj bevételt jelent az önkormányzat részére.
IV. KÖRNYEZETI, HATÁSOK
Környezeti hatása nincs.
V. EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK
Egészségügyi hatása nincs.
VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:
Az adminisztrációs feladatok megnövekednek. A Demecseri Oktatási Centrumnek
a rendelete alapján belső szabályzatot kell elfogadnia, mely tartalmazza a térítési
díj és a tandíj számításának módját. Szükséges továbbá a Szervezeti és Működési
Szabályzatát módosítani, amely a befizetés részletes eljárási szabályait rögzíti.
VII.

JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A
JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A térítési díj, tandíj bevezetése nélkül az önkormányzat jogszerűen nem
igényelheti meg az adott feladatra járó normatívát.
VIII.

JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI,
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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INDOKOLÁS
A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók
által fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló rendelethez
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: a közoktatási
törvény) szabályai 2011. szeptember 1. napjától módosulnak. A módosítás többek
között érinti az alapfokú művészetoktatási intézményben és a gimnázium,
szakközépiskolában fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékét.
A közoktatási törvény 114. §.-a határozza meg azokat a feladatokat, amelyeket a
fenntartónak ingyenesen kell biztosítania. Ilyen feladat például az általános
iskolában a tanórai foglalkozások, az 52. §. (7) bekezdésében meghatározott
időkeret terhére szervezett tanórán kívüli foglalkozás, beleérve a tanulmányi és
szakmai versenyeket, diáknapokat, az énekkart, kórust, a pedagógiai programban
szereplő más művészeti tevékenységet, az iskolai sportkört, a mindennapos
testedzést,
házibajnokságot,
az
iskolák
közötti
versenyt,
az
iskolai
létesítményeknek,
eszközeinek
használata
az
ingyenes
szolgáltatások
igénybevételéhez stb.
A 117. §. (4) bekezdése alapján az ingyenes ellátások köre bővíthető helyi
rendeletben szabályozott módon.
A közoktatási törvény 115. §.-a térítésidíj-fizetési kötelezettség szabályait
tartalmazza. E szerint térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás:
I. Az alapfokú művészetoktatási intézményben:
1.

2.

heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének
elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga,
művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi előadás,
továbbá egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése
miatt – az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben v aló
részvétel esetén,
továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek,
felszereléseinek igénybevétele, használata.

II. Gimnázium, szakközépiskola tekintetében:
3.

a – nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével
– felnőttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban és a
szakközépiskolában,
valamint
a
szakközépiskolában
vagy
szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési
évfolyamon a közoktatási törvény 114. §. (1) bekezdésének b)-c)
pontjában felsoroltak,
(esti tagozat)

4.

gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól
kezdődően, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési
évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az
évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a közoktatási
törvény 114. §. (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak.
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A térítési díj mértéke
A térítési díj tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának
1. 5-20%-a a 115. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, 18
éven aluli tanulóknál,
2. 15-40%-a a 115. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, 18
éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál,
3. 20-40%-a a 115. §. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben,
4. 25-50%-a a 115. §. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben.
A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi
eredménytől függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj
összege nem lehet kevesebb annál az összegnél, mint amely a 117. §. (1)
bekezdésében az egyes szolgáltatások térítési díjához meghatározott alsó
százalékhatár alkalmazásával megállapítható. Alapfokú művészetoktatásban az
e bekezdésben foglaltatat – beleértve a tanulmányi eredmények alapján
történő díjcsökkentést is – 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 eseten 10%, más művészeti ág esetén 20%-a. E
rendelkezések a hátrányos helyzetű tanulók esetében nem alkalmazhatók,
tőlük térítési díj nem szedhető.
Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások
I. Az alapfokú művészetoktatásban:
1.
2.
3.

a közoktatási törvény 115. §.-ban meghatározottakat meghaladó
tanórai foglalkozás,
továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles,
feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás
munkarendje szerinti oktatásban,
továbbá annak, aki betöltötte a 22.-ik életévét.

II. Gimnázium, szakközépiskola tekintetében:
4.

5.

gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól
kezdődően, továbbá a szakközépiskolában vagy a szakiskolában a
szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő
megismétlésekor a közoktatási törvény 114. §. (1) bekezdés b)-c)
pontjában meghatározottak,
a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga
és szakmai vizsga – beleértve a javító- és pótlóvizsgát is -, továbbá
a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett
vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.
A tandíj mértéke

A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra – a
tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A
tandíjat – a vállalkozás alapján folyó nevelés-oktatás kivételével – a
tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.
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A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat - a vállalkozás alapján folyó
nevelés, oktatás, illetve az ezzel összefüggő más szolgáltatás kivételével -, amelyek
alapján az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, a kollégium vezetője 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.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3.
mellékletének 15/e. pontja értelmében a tanulót abban az intézményben és azon a
jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra az ingyenesség megilleti, illetve a
térítésidíj-fizetési kötelezettséget választotta és a választott képzés keretében
számára legalább heti négy órás foglalkozást biztosítanak.
A közoktatási törvény 1. mellékletének Második rész „Normatív hozzájárulások”
fejezet 4. pontja kimondja: „Ha e törvény rendelkezései szerint a tanulónak térítési
díjat kell fizetnie a normatív hozzájárulás megállapításánál és az arról történő
elszámolásnál a tanuló akkor vehető figyelembe, ha a térítési díjat az iskola előírta és
beszedte.”
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Műszaki Irodája elvégezte a szükséges
számításokat. Ennek alapján, valamint a jogszabályi rendelkezéseket figyelembe
véve a rendelet-tervezetbe az alábbi térítési díj mértékek megállapítását javasoljuk:
a)
b)
c)
d)

zeneművészeti ág esetén, 18 éven aluli tanulóknál 9%,
zeneművészeti ág esetén, 18 éven felüli de 22 éven aluli tanulóknál,
egyéb művészeti ág esetén, 18 éven aluli tanulóknál 20%,
egyéb művészeti ág esetén, 18 éven felüli de 22 éven aluli tanulóknál
40%,
e) a közoktatási törvény 115. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
esetben 25%,
f) a közoktatási törvény 115. §. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
esetben 30%.
Javasoljuk továbbá az alábbi tandíjmértékek megállapítását:
a)
b)
c)
d)

zeneművészeti ág esetén: 30%,
egyéb művészeti ág esetén 100%,
116. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben 40 %,
116. §. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben
felnőttoktatásban résztvevő tanulói jogviszonnyal rendelkezők
számára:
da) több vizsgarészből álló vizsga, kivéve informatika 8000 Ft/vizsga
db) informatika
10.000 Ft/vizsga
tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők számára
dc) több vizsgarészből álló vizsga, kivéve informatika 15.000 Ft/vizsga
dd) informatika
20.000 Ft/vizsga
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