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DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2012.(IV.2.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók 

által fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 15/2011.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés b) pontja és a 117.§ (4) 
bekezdés, valamint 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 nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók 

által fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 15/2011.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

4.§ 
Tandíjfizetési kötelezettség 

 
(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 2.000,- Ft/vizsga 
ab) informatika          3.000,- 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 

 
2. § 

 

E rendelet 2012. április 3. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti.  

 
 
Kiss Gyula        Barabás Jánosné dr. 

polgármester        jegyző 
 

E rendeletet 2012. április 2 napján kihirdettem.  
Barabás Jánosné dr. 

          jegyző 
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INDOKOLÁS  

 
A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a 

tanulók által fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 

15/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
6/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelethez 

 

 
A rendelet-tervezetben szereplő helyi rendelet módosítását - a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ában foglaltaknak megfelelően eljárva – 
az alábbiak szerint indokolom: 
 

1.§-hoz 
 

A rendelet módosítására, a tandíj mértékének csökkentésére azért van 
szükség, mert a jelenlegi 12. évfolyamon felnőttoktatásban résztvevő esti 
tagozatos tanulók jelezték, hogy nem tudják kifizetni a fenti összegű 

vizsgadíjakat, többségük munkanélküli. Öt vizsgatárgy esetén nem tudnának 
kifizetni 40.000,- forint tandíjat.  A vizsgadíj befizetése a vizsgára való 
jelentkezés feltétele, így ha az nem kerül befizetésre, a tanuló nem 

jelentkezhet érettségi vizsgára, így a négy éves tanulmánya befejezetlen 
marad.  

 
A rendelet módosításával a felnőttoktatásban résztvevő tanulói jogviszonnyal 
rendelkezők vizsgadíja 8.000,- Ft/vizsgadíjról 2.000,- Ft/vizsgadíjra csökken, 

az informatika esetében pedig 10.000,- Ft/ vizsgadíjról 3.000,- Ft/vizsgadíjra 
csökken, ez a csökkentett összeg könnyebben megfizethető a munkanélküli 

vagy alacsony jövedelemből élő tanulók számára is.  
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP  

 
A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a 

tanulók által fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 

15/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
6/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelethez 

 
 

I. TÁRSADALMI  HATÁSOK  
A rendelet módosításának társadalmi hatása nincs. 
 

II. GAZDASÁGI HATÁSOK 
A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs. 

 
III. KÖLTSÉGVETÉSI  HATÁS 
    

A rendelet elfogadásának költségvetési hatása van.  
A rendelet módosításával a felnőttoktatásban résztvevő tanulói jogviszonnyal 
rendelkezők vizsgadíja 8.000,- Ft /vizsga díjról 2.000,- Ft/vizsga díjra csökken, az 
informatika esetében pedig 10.000,- Ft/ vizsga díjról 3.000,- Ft/vizsga díjra 
csökken, ez a csökkentett összeg könnyebben megfizethető a munkanélküli vagy 
alacsony jövedelemből élő tanulók számára is. Ezáltal azonban csökken a 
vizsgadíjakból, tandíjakból befizetett bevétel.  

 
IV. KÖRNYEZETI,  EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK 

Nincs.  
 

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK 
Nincs. 
   

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK 
Nincs.  
 

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A 
JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE 

 
A rendelet módosítását a Demecseri Oktatási Centrum igazgatója kezdeményezte. A 
rendelet módosítására, a tandíj mértékének csökkentésére azért van szükség, mert a 
jelenlegi 12. évfolyamon felnőttoktatásban résztvevő esti tagozatos tanulók jelezték, hogy 
nem tudják kifizetni a fenti összegű vizsgadíjakat, többségük munkanélküli. Öt 
vizsgatárgy esetén nem tudnának kifizetni 40.000,- forint tandíjat.  A vizsgadíj befizetése 
a vizsgára való jelentkezés feltétele, így ha az nem kerül befizetésre, a tanuló nem 
jelentkezhet érettségi vizsgára, így a négy éves tanulmánya befejezetlen marad.  
 

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. 
 


