Vác Város Önkormányzat
25/1994. /VI.13./ rendelete a nevelési-oktatási intézményekben
igénybe vehetô szolgáltatások ingyenességének
térítési- és tandíjmegállapításának szabályairól
/egységes szerkezetben/

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény)
117. § (4) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Vác Városi Önkormányzat
Képviselô-testülete az önkormányzati fenntartású nevelési- oktatási intézményekben az
ingyenesen nyújtható szolgáltatások körének kibôvítését és a térítési díjak, tandíjak
megállapítását, mérséklését, elengedését és beszedésének módját a következôk szerint
szabályozza:

Általános rendelkezések
1. §
/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott
a./ óvodákra
b./ általános iskolákra
c./ szakmunkásképzô iskolákra és szakiskolákra
d./ gimnáziumra és szakközépiskolákra és szakiskolára
e./ az alapfokú művészetoktatási intézményre
f./ a gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézményre
g./ a kollégiumokra
h./ a Gameszra
i./ a nevelési- oktatási intézmények vezetôire
j./ az óvodásokra
k./ a tanulókra
l./ a gyermekek, tanulók szüleire, gondviselôire
*m./ középiskolában tanuló, nem magyar állampolgárságú tanulókra
* Módosította a 10/2005.(V.09.)sz.önk.rend.

**Kiegészítette a 26/2009.(VII.13.) sz.önk.rend.

Térítési díj és tandíj megállapítása
2. §
*/1/ A térítési díjak
és tandíjak megállapításának, illetve a tandíjfizetési
kötelezettség alóli mentesítés joga, - a szabályozás keretei között-, a nevelésioktatási intézmény vezetôjét illeti meg.
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/2/ A térítési díj és a tandíj megállapításától eltekinteni nem lehet.
*Kiegészítette a 26/2009.(VII.13.) sz.önk.rend.

Térítési díj - fizetési kötelezettség
3. §
/1/ Térítési díj ellenében vehetôk igénybe a közoktatási törvény 115. § (1) - (3)
bekezdésében meghatározott szolgáltatások.
/2/ A közoktatási törvényben felsoroltakon túl az iskolarendszerű oktatásba bevonható
szolgáltatások, (étkezés).

Tandíjfizetési kötelezettség
4. §

/1/ Tandíjért vehetôk igénybe a közoktatási törvény 116. § (1) - (2) bekezdésében
meghatározott szolgáltatások.
*/2/A közoktatásról szóló törvény 110. § (8) bekezdése alapján a nem magyar
állampolgárságú tanulók a tankötelezettség ideje alatt - a tanulmányok
folytatásának teljes időszakára- mentesülnek a tandíjfizetési kötelezettség alól..
/3/ A közoktatásról szóló törvény 116. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az
alapfokú művészetoktatási intézményben tanulmányaikat folytatni kívánó, nem
tanköteles tanulók, akik nem állnak tanulói jogviszonyban a nappali oktatás
munkarendje szerinti oktatásban, huszonkét éves korig az intézményben igénybe
vehető szolgáltatásokért tandíjat fizetnek. Számuk nem haladhatja meg az iskola
összlétszámának 2 %-át.
/4/ A közoktatási törvényben felsoroltakon túl az iskolarendszerű oktatásba bevonható
szolgáltatások.
*Módosította a 26/2009.(VII.13.)sz.önk.rend.

A térítési díj és mértéke
5. §
Térítési díj tanévenként a szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – folyókiadások egy
tanulóra jutó hányadának:
a./15 % a törvény 115. § (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott esetben
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b./5 % a törvény 115. § (1) bekezdésének c.) pontjában meghatározott esetben 18
éven aluli tanulóknál, azonban a térítési díj összege nem lehet kevesebb1 tanítási évben, mint
a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 10 % - a.
c./ 15 % a törvény 115. § (1) bekezdésének c.) pontjában meghatározott esetben 18
éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál.
d./ 20 % a törvény 115. § (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott esetben.
e./ 25 % a törvény 115. § (1) bekezdésének e.) pontjában meghatározott esetben.

* Módosította a 10/2005.(V.09.)sz.önk.rend.

A tandíj és mértéke
6. §
/1/ A tandíj tanévenként a szakmai feladatra - tanévkezdéskor számított - folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányada.
/2/ Az (1) bekezdésben meghatározott mértéket érvényesen meghaladni nem lehet.
/3/ A tandíj tanévenként, esetenként egyösszegben, vagy részletekben fizetendô.

Eljárási szabályok
7. §
/1/ A tanévre fizetendô díjakat tanévenként, az eseti szakmai szolgáltatásokra
vonatkozó díjakat esetenként, - de a tanév teljes idôszakára elôre -, kell kidolgozni,
megállapítani.
/2/ A díjmegállapítás alapját a folyó évre jóváhagyott költségvetés eredeti, tervezett kiadásai, illetve
a költségvetési törvény által meghatározott alap normatív hozzájárulás képezi.
Az így megállapított díjak a folyó évben kezdődő teljes tanév tartalmára válnak érvényessé.
(IX. 1-jétől - VIII. 31-ig)

/3/ A tanévenként megállapított térítési díjak és tandíjak tanévközbeni módosítására kivéve a tanulmányi eredménnyel összefüggô módosítást - csak rendkívül indokolt
esetben kerülhet sor.
/4/ A térítési díj számítási alap, vagy díjösszegek átfogó csökkentésére, emelésére az
önkormányzat - a rendelet módosításával - intézkedik.
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/5/ A térítési díj számítási alap, vagy díjösszegek átfogó változtatására a nevelési oktatási intézmény vezetôje javaslattal élhet.
/6/ A nevelési - oktatási intézményben megállapított térítési díjak és tandíjak jegyzékét
- az érdekeltek körében - nyilvánosságra kell hozni.
Beiratkozáskor a figyelmet külön is fel kell erre hívni.
* Módosította a 10/2005.(V.09.)sz.önk.rend.

Térítési díj és tandíj megfizetése
7. §
/1/ A térítési díj és tandíj megfizetésére a szolgáltatást igénybe vevô, - kiskorú, illetve
saját jövedelemmel nem rendelkezô esetében szülôje, gondviselôje -, köteles.
/2/ A térítési díj-, és tandíjfizetési kötelezettség megelôzi a szolgáltatást.
/3/ Visszatérítés, díjbeszámítás, csak a szolgáltatás - igénybevétel indokolt és igazolt
elmaradása esetén igényelhetô.
/4/ A térítési díj és tandíj - tanulmányi eredményességtôl függô - csökkentése kötelezô.

Az ingyenes ellátás kiterjesztése
8. §
/1/ Ingyenesen nyújtható szolgáltatás a közoktatási törvény 114 §-ban
meghatározottakon túl:
a./ A szaktárgyi versenyekre való felkészítés heti egy órányi keretben, - legalább
megyei szintű vetélkedô esetén.
b./ A törvény 52. § (6) bekezdésében meghatározott órakeret túllépése engedélyezett speciális program esetén-.
/2/ A közoktatási törvényben ingyenesként rögzített órakeretet túllépô speciális
programok indítása csak évenkénti fenntartói engedélyezéssel történhet.
/3/ A szociális körülményeik miatt rászorulók támogatásának feltételeit és szabályait a Szociális igazgatásról szóló törvényen alapulóan - külön önkormányzati rendelet
állapítja meg.

Térítési díj fizetési kedvezmények
9. §

5

/1/ A térítési díjak összegét kötelezôen a közoktatási törvényben rögzített (e rendelet 5.
§ /1/-ben felsorolt) százalék arányok alsó értékén kell megállapítani.
/2/ A megállapított térítési díj csökkentésre javasolt mérték:
30 %-kal csökkenthetô jeles tanulmányi eredmény
20 %-kal csökkenthetô jó tanulmányi eredmény elérése esetén.
/3/ A havonkénti térítési díjhányad megfizetése alól - váratlanul bekövetkezô
rendkívüli helyzet esetén - felmentés adható. Idôtartama a két hónapot nem
haladhatja meg.
„ A hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető”.
Hátrányos helyzetű tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző
védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. /KT. 121. §
(1) bekezdés 14. pontja/
* Módosította a 10/2005.(V.09.)sz.önk.rend.

Tandíjfizetési kedvezmények
10. §
A térítési díj mértékének differenciálása
/1/ A megállapított térítési díj tanulmányi eredménytől függő módosításának mértéke:
a./A R. 5. § (1) bekezdés a.) és c-e.) pontban jelölt esetekben:
- 30 %-kal csökkentendő jeles tanulmányi eredmény
- 20 %-kal csökkentendő jó tanulmányi eredmény elérése esetén.
b./A R. 5. § (1) bekezdés b.) pontja esetében
- A mindenkori alap normatíva 10 % - át kell fizetni a jeles tanulmányi eredményt elért tanulónak
- Az első bekezdésben meghatározott összeg 110 % - át kell fizetni a jó tanulmányi eredményt elért
tanulónak.
- Az első bekezdésben meghatározott összeg 130 % - át kell fizetni a közepes tanulmányi
eredményt elért tanulónak.
- Az első bekezdésben meghatározott összeg 150 % - át kell fizetni az elégséges tanulmányi
eredményt elért tanulónak.

6

/2/ A havonkénti térítési díjhányad megfizetése alól – váratlanul bekövetkező rendkívüli
helyzet esetén – felmentés adható. Időtartama egy tanítási évben a két hónapot nem
haladhatja meg.
* Módosította a 10/2005.(V.09.)sz.önk.rend.

A térítési díj és tandíj befizetésének módja
11. §
/1/ A megállapított térítési díjat, tandíjat vagy annak részleteit, utalványon kell az
intézmény egyszámlájára befizetni.

12. §
E rendelet kihirdetését követően 2005. szeptember 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg
hatályát veszti a R. 1. § (1) bekezdés c.) és f.) pontja valamint a 9. § (1) bekezdés b.) pontja.

Bartos Ferenc sk.
polgármester

dr.Kovács Tibor sk.
jegyző

INDOKOLÁS
Az 1993. LXXIX. tv. a közoktatásról - az ingyenesen igénybe vehetô szolgáltatások
széles köre mellett -, 115. §-ban térítési díj fizetési kötelezettséget, 116. §-ban tandíj
fizetési kötelezettséget állapít meg, a törvényben szabályozott esetekben és mértékben.
A 123. § /5/ bek. szerint a térítési díjra és tandíjra vonatkozó rendelkezéseket az
1994/95. tanévtôl kell alkalmazni.
A térítési díj a kisebb. Mértékének kialakítása feladatonként vagy tanévenként a
szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának változó arányú
megtérítését célozza. Ezek az arányok 3 %-tól 50 %-ig változnak. Leggyakrabban 6-12
% közötti díjmegállapítási lehetôség szerepel.
A tandíj már igen jelentôs összeg lehet, gyakorlatilag megfizettetjük a szolgáltatást
azzal, aki olyan helyzetbe hozza magát, hogy nála ez indokolt, de nem haladhatja meg
feladatonként vagy tanévenként a szakfeladatra jutó folyó kiadás egy tanulóra jutó
hányadát.
A törvény 117. § /4/ bek. elôírja a fenntartó számára, hogy határozza meg azokat a
szabályokat, melyek alapján az - óvoda vezetôje
- iskola igazgatója
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- kollégium igazgatója
saját jogkörében dönthet.
1./ a törvényben felsoroltakon túli, további ingyenes ellátásról,
2./ a térítési díj mértékérôl és összegérôl,
3./ a tandíj mértékérôl és összegérôl,
4./ a térítési díj, és tandíjkedvezményekrôl, melyek
- a tanulmányi eredmények alapján járnak,
- a szociális helyzet alapján adhatók, és
5./ a befizetés módjáról.
Ezekben a kérdésekben kell rendelettel intézkedni.
A rendelet szövegtervezetének kialakítását az alábbiak befolyásolták:
1./ Az igazgatói közösség kérése alapján az Oktatási Bizottság javasolja, hogy a
tanulók számára legyen ingyenes a szakmai tanulmányi versenyekre való
felkészítés (szakkör) is, azokban a tárgyakban, melyekben legalább megyei szintű
kiírás történik.
A 120 %-os órakeretet meghaladóan is legyen ingyenes az óratervi órák teljes
mennyisége, ha arra az önkormányzat - speciális program beindításakor - engedélyt
adott. Ilyen programokkal újabb és újabb osztályok indítása évenként megismételt
engedélyeztetéssel történjen.
2./ A térítési díjak mértékének meghatározásakor kéri az intézményvezetôk testülete és
javasolja az Oktatási Bizottság, hogy a törvényben alsó határként megjelölt mérték
legyen a kötelezôen kiszabandó maximum.
Az intézményezetô mérlegelési körébe kerüljön; mikor tesz javaslatot átfogóan a
díjmérték emelésére, vagy mikor tér el egyedi esetekben felfelé a kötelezô
minimumtól.
A szakmai irányítók - bár tisztában vannak a díjbevételek kismértékű feltételjavító
hatásával - tartanak a tehetséggondozás lehetôségeinek csökkentésétôl, ha indokolt
speciális szolgáltatások csak térítési díj ellenében lesznek igénybe vehetôk.
Egyenlôre legalább a díjak mértékét szeretnék az intézmények alacsonyan az alsó
határon tartani. Éles problémaként ez a zeneiskolát érinti, ahol gyakorlatilag
minden szolgáltatás térítési díj köteles. Esetenként tandíjköteles.
Az alapfeladatot ellátó általános iskolákban ritka az a szituáció, amikor térítési díjat
kell megállapítani. Az étkezési térítési díj általános. Középiskolákban és
szakiskolákban a törvényben megszabott órakeretet meghaladó órák költsége
alapján, a második és további szakképesítés megszerzésekor, a tanköteles koron túli
felnôttoktatásért, osztályismétlésekért, vizsgák megismétléséért, stb. étkezésért kell
térítési díjat megállapítani. Ez egyes intézményeknél már jelentôsebb bevételi
forrás lehet.
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3./ A tandíjak mértéke gyakorlatilag az intézmény "drágaságától függ", mivel nagysága
az egy tanulóra esô költséghányad teljes összege.
Általános iskolában alig fog elôfordulni, mivel csak a vizsgák harmadszori
megismétlése tandíjköteles. Ezeknek a valószínűsége igen csekély.
Középiskolákban és szakiskolákban a már nem tankötelesek harmadik, és további
évfolyamok ismétlése, felnôttoktatásban a második és további szakképesítés stb.
nyújtása tandíjköteles.
Mivel a tandíj legkisebb összege is több 10 eFt-nál kezdôdhet, valószinűleg
igénybevevôk hiányában túl sok bevételre ezen a réven egyik intézmény sem
számolhat.
4/1.A térítési díjkedvezményekre vonatkozó szabályozás fô elveként javasolják az
intézmény igazgatók és az Oktatási Bizottság, hogy a kötelezôen megállapítandó díj
(százalék számok alsó értéke mint bázis) tanulmányi eredmény alapján járó
mérséklése, négyestôl - ötös érdemjegyig az alapösszeg 20-30 %-kal való
csökkentése legyen.
Így is kategóriánként 2,5 - 4 szerese lesz az éves díj a jelenleginek. A teljes, vagy
mérsékelt térítési díjat minden tanulóra, tevékenységre nézve meg kell állapítani és
be kell szedni.
4/2.A térítési díj mérséklése szociális alapon az "adható" kategóriába tartozik. Az
intézményvezetôk véleménye és a szakbizottság javaslata, hogy ezzel ne a szakmai
szolgáltatást nyújtó intézmény vezetôjének kelljen élni, mivel a megítélési alap
nagyon bizonytalan, változó és a kedvezmény nyújtásának lehetôsége nem függ az
intézmény és tanuló közös munkájának eredményességétôl.
A szociálisan rászorulókat más ágon kell olyan helyzetbe hozni, hogy térítési
díjukat meg tudják fizetni. A kedvezmény ne az iskola bevételét csökkentse.
Ilyen alapon kapják az étkezési térítési díj kedvezményt is. A tanuló
körülményeiben váratlanul bekövetkezett nehéz helyzet esetén, egyedi elbírálással
hozhatna az intézményvezetô - átmeneti idôszakra - térítési díj elengedésére
határozatot.
4/c.A tandíjkedvezményekre vonatkozó szabályozást érdekessé teszi, hogy
tandíjfizetési kötelezettség eleve nem alapszolgáltatáshoz van kapcsolva (pl.:
második szakképesítés). Másrészt bizonyos értelemben "büntetô jellegű", hiszen a
sokadszori évismétlést, vizsgaismétlést feltételezi, illetve felnôttképzési formákra
vonatkozik.
A tandíj mérséklése, vagy elengedése általában nem látszik indokoltnak. Itt szóba
jöhet (tekintettel az összeg nagyságrendjére) a részletekben történô megfizetés
megengedése, vagy a halasztott megfizetés pl. munkába állás után.
A tanulmányi eredménytôl függô mérséklés hasonló lehet mint a térítési díjnál. (3045 % mérséklés).
Indokoltnak látszik viszont annak megengedése, hogy a zeneiskolában rendkívüli
tehetséget mutatók a térítési díj köteles szolgáltatást meghaladó, - tandíjköteles -
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többlet foglalkozására az igazgató a tandíj megállapítása mellett, annak
elengedésérôl határozzon.
A rendkívüli tehetséget mutató sajnos ritka, s nem feltétlenül igényel külön többlet
foglakozást, de ha igen, érdeme szerinti a tandíjmentesség.
Ez nagy bevételt amúgy sem jelentene.
A térítési díj elengedésére itt sem kerülne sor.
4/d.A tandíj szociális helyzet alapján adható mérséklése önhibájukon kívül tandíjas
képzési formába "kényszerültek" képzése esetén mérlegelhetô.
5./ A befizetés módjára vonatkozó javaslat a díjfizetés gyakoriságát és technikáját
érintené.
Az Oktatási Bizottság javaslata, hogy a rendszeres díjak fizetése - tekintettel az
éves díj nagyságára - havonkénti díjfizetéssel, az eseti díjak (pl. vizsgadíj) fizetése
az eseményt megelôzôen történjen.
Mindkét formánál csekken történô befizetési forma javasolt.
Indokolt, igazolt igénybevétel - elmaradás vagy kedvezményre alapot adó eredmény
esetén visszatérítés, illetve díjbeszámítás jár.

A másolat hiteles.
Az alaprendelet kihírdetése 1994. június 13-án megtörtént.
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb
2009. július 13.) megtörtént.

dr.Dora Péter sk.
jegyző

