
 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

20/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

a fenntartásában működő köznevelési intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért  

fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések  

 

1.  § A rendelet hatálya kiterjed: 

(1) Nagykőrös Város Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési 
1
intézményre (a 

továbbiakban: óvoda). 

(2) Az 
2
óvodában a szolgáltatást igénybevevő óvodai jogviszonnyal rendelkező 

gyermekekre és törvényes képviselőire, szüleire, gyámjára (a továbbiakban: szülő). 

2. § E rendelet alkalmazásában  

a)   jövedelem vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

rendelkezések az irányadók. 

b)   család vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 

rendelkezések az irányadók. 

 

2. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre 

  
3. § (1)  Ingyenesen igénybe vehető az 

3
óvodában valamennyi, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 
4
2. § (2) bekezdésében, valamint a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet.) 33. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott 

szolgáltatás. 

(2)  Az (1) bekezdésben megjelölt szolgáltatásokon kívül csak azok vehetők ingyenesen 

igénybe, melyeket Nagykőrös Város Önkormányzata az óvoda pedagógiai programjának 

jóváhagyásakor ingyenes szolgáltatásként engedélyezett.  

 

4. § A 3. § alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások megszervezéséről az 

intézményvezető dönt, melynek során figyelembe veszi a nevelőtestület és a szülői 

szervezet véleményét és javaslatait.  

 

 

3. Térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

5. § Térítési díjat kell fizetni az 
5
óvodában a Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott szolgáltatásokért.  

6. § Tandíjat kell fizetni a Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

szolgáltatások igénybevétele esetén. A fizetendő tandíj mértéke a nevelési év kezdetén a 
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szakmai feladatra számított folyó kiadások egy gyermekre jutó összegének 100 %-a. 

 

 

4. A térítési díj- és a tandíjfizetési kötelezettség mértéke 

 

7. §  (1) A térítési díj mértéke az óvodai nevelési év kezdetén a szakmai feladatra számított   

 folyó kiadások egy gyermekre jutó hányadának 15 %-a. 

(2) A fizetendő tandíj mértéke a nevelési év kezdetén a szakmai feladatra számított 

folyó kiadások egy gyermekre jutó összegének 100 %-a. 

   (3) A térítési díj és a tandíj összegéről az óvoda vezetője nevelési évenként dönt. 

          

5. Nem magyar állampolgárok térítési díj és tandíj-fizetési kötelezettsége 

8. § Az Nkt. 92. § (1)-(6) bekezdésében meghatározott személyek az 
6
óvodában a magyar 

állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe a közoktatási szolgáltatásokat. 

9. § Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az Nkt. 92. § (1)-(6) bekezdésben 

foglaltak hatálya alá, az óvodai ellátásért az Nkt. 92. § (7) bekezdése alapján díjat fizet. 

A díj mértéke az óvodában nevelési évenként a nevelési év kezdetekor a szakmai 

feladatra számított folyó kiadások egy gyermekre jutó hányadának 100 %-a. Ha a 

gyermek az óvodai ellátást nem a teljes nevelési évben veszi igénybe, akkor a nevelési 

évre számított díjnak az igénybevételi időszakra eső hányadát kell megfizetnie.  

 

6. A térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségnél figyelembe vehető kedvezmények 

 

10. § E rendeletben foglalt díjfizetési kötelezettség fennállása esetén a gyermek részére 

szociális helyzetére figyelemmel díjkedvezmény adható. A gyermek részére adható 

kedvezmény mértéke legfeljebb a díj 50 %-ig terjedhet.  

11. § (1) A díjkedvezmény iránti kérelmeket minden nevelési évben szeptember 10-ig az 

óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.  

(2) A jogosultságot a kérelem benyújtásakor megfelelő módon – az azt megelőző 

három hónapra vonatkozóan – igazolni kell (jövedelemigazolással, 

nyugdíjszelvénnyel, társadalombiztosítási ellátást igazoló kifizető szelvénnyel, 

stb.). Az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatokat az 

óvoda – a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – nyilvántartja.  

12. § A kérelem elbírálásáról, a kedvezmény megadásáról az intézményvezető a jelen 

rendeletben foglaltak alapján egyedi mérlegeléssel dönt, és döntéséről a szülőt írásban 

értesíti. A döntésben az intézményvezető köteles a szülőt egyidejűleg a jogorvoslati 

lehetőségekről is tájékoztatni.  

13. § (1)  Szociális helyzet alapján adható díjcsökkentő kedvezmény feltétele, hogy a 

gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. 

(2)   A kedvezmény mértékének megállapításakor elsősorban figyelembe kell venni 

annak a gyermeknek a szociális helyzetét, ahol a családban  

a) a gyermeket a szülő egyedül neveli,  

b) három vagy több eltartott gyermek van a családban,  

c) az egyik szülő munkanélküli,  

d) a gyermek árva vagy a nagyszülők nevelik.  

14. § A szülő köteles haladéktalanul bejelenteni az óvodának, ha a szociális alapon megítélt 

kedvezményre jogosító jövedelmi viszonyaiban változás állt be.  
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7. Vegyes rendelkezések 

 

15. § E rendeletben foglaltak alapján az óvoda vezetője dönt a térítési díj és a tandíj 

összegéről, a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról. 

16. § Az óvoda vezetője a megállapított térítési díjak és tandíjak alapösszegéről, valamint a 

rendelet szerint a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a térítési díj és a 

tandíj fizetésének szabályairól tájékoztatja: 

a) Az óvodával jogviszonyban álló gyermekek szüleit minden év május 31-ig, 

b) az óvodába felvételre jelentkező gyermekek szüleit a beiratkozás időszakában. 

17. § Az óvoda vezetője a gyermek által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről 

határozatban értesíti a szülőt, megjelölve az igénybe vett szolgáltatás térítési díjának, 

valamint tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet alapján figyelembe vett kedvezmény 

mértékét és a jogorvoslat lehetőségét és módját. 

18. § A térítési  díj  befizetése  nevelési évenként  történik.  A befizetés határideje szeptember 

15. napja. 

19. § Különösen indokolt esetben – kérelemre – az intézmény vezetője hozzájárulhat a 

részletfizetéshez, valamint a legfeljebb három hónappal történő halasztáshoz.  

20. § A térítési díj, tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor 

(beiratkozáskor) a szülő írásos nyilatkozatot ad arról, hogy a szolgáltatás térítési díját, 

tandíját a megszabott időben és módon megfizeti, valamint, hogy a térítési díj és tandíj 

fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat.  

 

8. Záró rendelkezések 

 

21. §   (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IV. 1.) számú önkormányzati 

rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézményekben igénybe vett 

szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól. 

 

Nagykőrös, 2013. május 31. 

                                                          

        

                          Dr. Czira Szabolcs                                          Dr. Nyíkos Sára  
                                polgármester                                                       jegyző 

 

Záradék: 

 

Módosította: 

 

- 34/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet     

 

                         Dr. Czira Szabolcs                                          Dr. Nyíkos Sára        
        polgármester         címzetes főjegyző                         

 


