Oroszlány Város Önkormányzatának
11/2004. (IV. 7.) Ör. rendelete
az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben
alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
Oroszlány Város Önkormányzata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
közoktatási törvény) 102. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közoktatási
törvény 117.§ (4) bekezdésében és a 124.§ (21) bekezdés a) pontjában foglaltak végrehajtására az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Oroszlány Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekre.
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
2.§
(1) A közoktatási törvény 114. §-ában meghatározott szolgáltatásokon kívül ingyenesen vehető igénybe a
fenntartó által jóváhagyott helyi pedagógiai programban az intézmények által meghatározott
szolgáltatás.

(2) A közoktatási törvény 110. § (6) bekezdése alá tartozó nem magyar állampolgár a szakmai feladatokra
tanévkezdéskor számított folyó kiadások 1 tanulóra jutó hányadának 10%-át köteles fizetni a
közoktatási törvény 114. §-ában meghatározott szolgáltatásokért, valamint a fenntartó által
jóváhagyott helyi pedagógiai programban az intézmények által meghatározott szolgáltatásért.
A térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség
3. §
Az intézményekben a közoktatási törvény 115. és 116. §-ában meghatározott közoktatási szolgáltatások a
tanulók számára térítési díj, illetve tandíjfizetési kötelezettséggel vehetők igénybe.
A térítési díj mértéke
4. §
Állampolgárságra való tekintet nélkül a fizetendő térítési díj összege a tanévenkénti, a szakmai feladatokra
- a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:
a)
-

25%-a a közoktatási törvény 115.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben,
mely a tanulmányi eredmény alapján az alábbiak szerint csökken:
5,0-es tanulmányi átlag esetén:
4,0-4,9-es tanulmányi átlagig:
3,0-3,9-es tanulmányi átlagig:
2,5-2,9-es tanulmányi átlagig:
térítési díj mértéke az első évfolyamon egységesen

15 %
17 %
20 %
23 %
20 %.
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b)

10%-a a közoktatási törvény 115.§ (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben 18
éven aluli tanulóknál, mely a tanulmányi eredmény alapján az alábbiak szerint csökken:
-

c)

5,0-es tanulmányi átlag esetén:
4,5-4,9-es tanulmányi átlagig:
4,0-4,4-es tanulmányi átlagig:

5%
7%
8 %.

30 %-a a közoktatási törvény 115.§ (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben 18
éven felüli tanulóknál, mely a tanulmányi eredmény alapján az alábbiak szerint csökken:
-

5,0-es tanulmányi átlag esetén:
4,5-4,9-es tanulmányi átlagig:
4,0-4,4-es tanulmányi átlagig:

15 %
20 %
25 %.

d)

A térítési díj mértéke a kiselőképző, előképző, hangszeres előképzőben, valamint - 18 éven
aluli tanulók esetében - az első évfolyamon egységesen 7%. A 18 éven felüli tanulóknál 25 %.
A több tanszakos tanuló mindegyik tanszakon külön fizet térítési díjat.

e)

40%-a a közoktatási törvény 115.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben,
mely a tanulmányi eredmény alapján az alábbiak szerint csökken:
-

f)

5,0-es tanulmányi átlag esetén:
4,0-4,9-es tanulmányi átlagig:
3,0-3,9-es tanulmányi átlagig:
2,5-2,9-es tanulmányi átlagig:

20 %
24 %
32 %
36 %.

A közoktatási törvény 115.§ (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a 115.§ (2)
bekezdésében meghatározott esetben a térítési díj mértéke egységesen 35 %.
A tandíj mértéke
5. §

A fizetendő tandíj összege a tanévenkénti, a szakmai feladatokra - a tanévkezdéskor számított - folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának:
a)

100%-a a közoktatási törvény 116.§ (1) bekezdésének a) b) és c) pontjában meghatározott
esetben, mely a tanulmányi eredmény alapján az alábbiak szerint csökken:
-

b)

5,0-es tanulmányi átlag esetén:
50 %
4,0-4,9-es tanulmányi átlagig:
60 %
3,0-3,9-es tanulmányi átlagig:
80 %
2,5-2,9-es tanulmányi átlagig:
90 %
az iskolában az első évfolyamon, az óvodában és a kollégiumban a tandíj mértéke
egységesen 70 %.

A közoktatási törvény 116.§ (1) bekezdésének d-e) pontjában, valamint a 116.§ (2)
bekezdésében meghatározott esetben a tandíj egységesen 50 %.
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Szociális kedvezmények
6. §
(1) Az intézményvezető az igénylő írásbeli kérelmére – e rendelet szabályai szerint – egyéni rászorultság
alapján tanulóként kedvezményt állapíthat meg.
(2) E rendelet 4. és 5. § alapján a tanulmányi eredménytől függetlenül meghatározott térítési díj, illetőleg
tandíj
a) 50 %-át kell megfizetni abban az esetben, ha
- a tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 100%-át,
- a gyermekét egyedül nevelő szülő családjában a 120%-át.
b) 75 %-át kell megfizetni abban az esetben, ha
- a tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150%-át,
- a gyermekét egyedül nevelő szülő családjában a 180%-át.
(3) A kedvezmény iránti kérelem tartalmazza:
- a gyermek, tanuló személyi azonosító adatait,
- a rászorultság indoklását.
(4) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot, a munkáltatói igazolást.
(5) Ha a tanulót azért terheli térítési díjfizetési, illetőleg tandíjfizetési kötelezettség, mert tanulmányi
követelmények nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot, illetőleg az alapvizsgát, érettségi
vizsgát, szakmai vizsgát megismételni, vagy ezeken a vizsgákon javítóvizsgát tenni, szociális
kedvezményben nem lehet részesíteni.
A térítési díj és a tandíj megállapításának szabályai
7. §
(1) A fizetendő térítési díjat és a tandíjat elsődlegesen a tanulmányi eredmény figyelembe vételével kell
megállapítani. Amennyiben a tanulót szociális alapon is megilleti a kedvezmény – és ez magasabb
mint amennyit a tanulmányi eredménye alapján kap - úgy a kedvezmény mértéke kiegészítendő a
szociális kedvezmény mértékéig.

(2) A fizetendő térítési díjat és tandíjat a nevelési és oktatási intézmény vezetője félévente, a tanuló előző
félévi tanulmányi eredménye és a megállapítás időpontjában fennálló szociális körülményei alapján a
közoktatási törvény és ezen rendelet szabályai alapján állapítja meg.

(3) A fizetendő díjról a tanulót, a szülőt minden tanév I. félévekor szeptember 30-áig, II. félévekor február
28-áig írásban értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a fizetés módját, idejét, a fizetés
elmulasztásának következményeit, a díjmegállapítás elleni jogorvoslat benyújtásának módját.

(4) A tanév első félévére fizetendő díjat minden tanév október 15. napjáig, a tanév második félévére
fizetendő díjat március 15. napjáig az (5) bekezdés kivételével egy összegben kell megfizetni.
(5) Az intézmény vezetője írásbeli kérelemre - az e rendelet 6.§-ában meghatározott szociális
kedvezményre jogosultság esetén - a díj megfizetésére maximum 5 havi részletfizetést engedélyezhet.
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Értelmező és hatályba léptető rendelkezések
8. §
(1) Ezen rendelet alkalmazásakor:
a)

szakmai feladatra jutó folyó kiadás alatt a nevelési-oktatási intézmény tárgyévi eredeti
költségvetésében ilyen címen tervezett összeget,

b) fizetendő díj alatt a csökkentések, kedvezmények után megállapított díjat,
c)

tanulmányi átlag alatt a tanuló – a félév során tanult, osztályzattal értékelt tantárgyakból kapott –
összes osztályzatának egy tizedes jegyre kerekített számtani átlagát kell érteni.

(2) A szakmai feladatra jutó folyó kiadás egy tanulóra jutó hányadának meghatározásánál az osztószám a
nevelési-oktatási intézmény tanévnyitó statisztikájában szereplő tanulólétszám.
(3)

E rendelet alkalmazásában jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben
jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járadékkal, személyi
jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a magánszemélyek
jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy
adómentesnek vagy adókötelesnek minősül.

(4)

Ezen rendelet 2004. szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 24/1996. (X. 30.) ÖK,
valamint a 12/2001. (VII. 4.) ÖK rendelettel módosított 15/1995. (V. 31.) ÖK rendelet hatályát
veszti.

Oroszlány, 2004. március 23.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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1. sz. melléklet

A helyi rendelet §-ai

4. § (1) a.)
4. § (1) b.)
4. § (1) c.)
4. § (1) d.)
4. § (1) e.)
4. § (1) f.)

Kinek kell fizetni
Tanórán kívüli foglalkozáson részt vevőknek ( az oktatási törvényben
biztosított órakereten felüli órákért)
11. évfolyamtól tanulószoba, napközi igénybevételéért
Alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói
Alapfokú művészetoktatási intézmény 18 év feletti, de 22 év alatti
hallgatói
Alapfokú művészetoktatási intézmény hallgatói: kiselőképzősök,
előképzősök, hangszeres előképzősök, első évfolyamosok
Felnőtt oktatás 11. évfolyamtól gimnáziumban, szakközépiskolában
Gimnázium, szakközépiskola hallgatói 11. évfolyamtól a 2., illetve 3.
évismétlés esetén
Alapfokú művészeti oktatás hallgatói, ha a képzés meghaladja a heti 6
órát
Felnőtt képzés keretében további szakképesítés megszerzése

5. § (1) a.)

A nem ingyenes szakképesítés megszerzésekor napközi, tanulószoba,
kollégium igénybevételéért
Iskolában, óvodában pedagógiai programhoz, alaptevékenységhez nem
kapcsolódó nevelés-oktatásban részt vevők
Gimnáziumban, szakközépiskolában 11. évfolyamtól kezdődően
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 3. és
további ismétlése esetén kollégiumi ellátásért

5. § (1) b.)

Tanulmányi jogviszony megszűnése után megkezdett alapműveltségi
érettségi, szakmai vizsgáért
A tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett
vizsga esetén 2. vagy további javítóvizsgáért

