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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IV.  1.) 

önkormányzati rendelete  

a fenntartásában működő közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért  

fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 102. § (2) bekezdés b) pontjában, 117. § (4) bekezdésében, 124. § (21) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések  

 

1.  § A rendelet hatálya kiterjed: 

(1) Nagykőrös Város Önkormányzat fenntartásában működő: 

a) óvodákra, 

b) általános iskolákra, 

c) gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézményre, 

d) alapfokú művészetoktatási intézményre, 

e) pedagógiai szakszolgálat intézményére,  

f) kollégiumra, (a továbbiakban a) – f) pont együtt: közoktatási 

intézmények). 

(2) A közoktatási intézményekben: 

a) a pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát végző más szakemberekre és a 

nem pedagógus munkakört betöltő szakemberekre (a továbbiakban együtt: 

alkalmazottak), 

b) a szolgáltatást igénybevevő gyermekekre, tanulókra ezek törvényes 

képviselőire, szüleire, gyámjára (a továbbiakban: szülő). 

2. § E rendelet alkalmazásában  

a)   jövedelem vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott rendelkezések az irányadók. 

b)   család vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló, többször módosított 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 valamennyi, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény (továbbiakban: Kt.) 114. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás. 

(2)  A Kt. 114. §-ban megjelölt szolgáltatásokon kívül csak azok vehetők ingyenesen 

igénybe, melyeket Nagykőrös Város Önkormányzat a közoktatási intézmény 

nevelési, pedagógiai programjának jóváhagyásakor ingyenes szolgáltatásként 

engedélyezett.  

 

4. § A 2. § alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások megszervezéséről az 

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

valamint a diákönkormányzat véleményét és javaslatait.  
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5. § Minden esetben ingyenes a Kt. 114. § (2) bekezdésében szereplő tanulók körének 

részvétele az ott meghatározott foglalkozásokon.  

 

6. § Mentesülnek a térítési díj fizetés alól a Kt. 117. § (2) bekezdésében meghatározott 

tanulók. 

 

3. Térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

7. § Térítési díjat kell fizetni a Kt. 115. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szolgáltatások igénybe 

vétele után a 2-5. §-ban meghatározottak kivételével. 

8. § Tandíjat kell fizetni a Kt. 116. §-ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén, 

valamint a nem magyar állampolgároknak a Kt. 110. § (7) bekezdésében felsorolt 

szolgáltatások igénybevétele esetén. 

9. § Térítéskötelesek a tanórán és az engedélyezett időkereten kívül – a gyermekek, tanulók 

érdeklődése, igénye alapján – szervezett foglalkozások. 

 

 

4. A térítési díj- és a tandíjfizetési kötelezettség mértéke 

 

10. § (1)  A térítési díj mértékéről a közoktatási intézmény vezetője tanévenként a Kt. 117. §   

(1) bekezdésében foglaltak alapján dönt. 

          (2)  A tandíj mértékéről a közoktatási intézmény vezetője tanévenként a Kt. 117. § (2)  

bekezdésében foglaltak alapján dönt. 

11. §  (1)  A térítési díj és tandíj mértéke a tanulmányi eredménytől függően az alábbiak 

szerint változik:  

4,5          tanulmányi átlag felett:          a teljes összeg      80 %-a 

3,5-4,4    tanulmányi átlag között         a teljes összeg      85 %-a 

2,5-3,4    tanulmányi átlag között         a teljes összeg      90 %-a 

1,5-2,4    tanulmányi átlag között         a teljes összeg      95 %-a 

1,5           tanulmányi átlag alatt:           a teljes összeg   100 %-a. 

(2) A térítési díj és tandíj megállapításánál a félévi és az év végi tanulmányi eredményt 

kell figyelembe venni. 

 

 

5. A térítési díj- és a tandíjfizetési kötelezettség mértéke az alapfokú 

művészetoktatásban 

 

12. § (1) A 6 éven felüli és 18 éven aluli tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók esetében 

tanévenként a melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban meghatározott mértékű 

térítési díjat kell fizetni a művészetoktatásban. 

(2) A 18-22 év közötti tanulói jogviszonyban álló tanulók esetében tanévenként a 

melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban meghatározott mértékű térítési díj 

kétszeres összegét kell fizetni. 

13. § Tandíjat kell fizetnie a Kt. 116. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt növendékeknek. A 

tandíj összege a melléklet 2. pontjában szerepel.  



 3 

14. § (1)  A térítési díj és tandíj fizetésére első alkalommal kötelezett tanulók az I. félévben a 

melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora szerinti térítési díjat fizetik. A 

tanulmányok    megkezdésekor  az  első  félévi tanulmányi   eredmény    eléréséig 

tanulmányi kedvezmény nem adható. 

(2) A kategóriák alkalmazása során a tanulmányi eredmény átlagának megállapítása 

során csak a fő- és a kötelező melléktantárgyak tanulmányi eredményét lehet 

figyelembe venni. 

 

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

 

15. § Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Kt. 110. § (1)-(4) bekezdésben 

foglaltak hatálya alá – ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem 

rendelkezik, valamint az ingyenességet biztosító viszonosság hiányában –, az óvodai, 

iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat 

fizet. Ha a tanuló a közoktatási szolgáltatásokat nem a teljes tanévben veszi igénybe, 

akkor a tanévre számított díjnak az igénybevételi időszakra eső hányadát kell 

megfizetnie.  

16. § A Kt. 110. § (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározott személyek Nagykőrös Város 

Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben a magyar állampolgárokkal 

azonos feltételekkel vehetik igénybe a közoktatási szolgáltatásokat a Kt. 110. § (6) 

bekezdésben foglaltak szerint.  

 

 

7. A tandíj- és térítési díj fizetési kötelezettségnél figyelembe vehető kedvezmények 

 

17. § A rendeletben foglalt díjfizetési kötelezettség fennállása esetén – az alapfokú 

művészetoktatás kivételével – a gyermek, tanuló részére szociális helyzetére figyelemmel 

díjfizetési kedvezmény adható. A tanuló részére adható kedvezmény mértéke legfeljebb a 

díj 50 %-ig terjedhet.  

18.  § (1) A díjkedvezmény vagy díjelengedés iránti kérelmeket minden tanévben 

félévenként, az I. félévben szeptember 15-ig, a II. félévben február 15-ig kell az 

intézmény vezetőjéhez 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 

intézmény – a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – nyilvántartja.  

19. § A kérelem elbírálásáról, a kedvezmény megadásáról az intézményvezető a 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.  

20. § (1)  Szociális helyzet alapján adható térítési díjat és tandíjat csökkentő kedvezmény 

feltétele, hogy a gyermek, tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. 

(2)   A kedvezmény juttatásának és mértékének megállapításakor elsősorban figyelembe 

kell venni az olyan gyermek, tanuló szociális helyzetét, ahol a családban az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb kötelező 

munkabér összegét és 

a) a gyermeket, tanulót a szülő egyedül neveli,  
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b) három vagy több eltartott gyermek van a családban,  

c) az egyik szülő munkanélküli,  

d) a gyermek, tanuló árva vagy a nagyszülők nevelik.  

21. § A kedvezmény feltétele, hogy a tanuló előző félévi tanulmányi eredménye legalább 

elégséges legyen. 

22. § A tanuló, valamint szülője köteles haladéktalanul bejelenteni az intézménynek, ha a 

szociális alapon megítélt kedvezményre jogosító jövedelmi-vagyoni viszonyaiban változás 

állt be. Ha a jövedelmi-vagyoni helyzete alapján a gyermek, tanuló a megállapított 

kedvezménytől eltérően más – kisebb mértékű – kedvezményre vált jogosulttá, akkor a két 

kedvezmény közti díjkülönbözetet kell utólag megfizetnie.  

23. § A térítési díj-, valamint a tandíjfizetési kedvezményre fordítható  keret nagysága az 

intézmény tervezett éves térítési díj-, valamint tandíjbevétele   intézményi szintű összegének 

legfeljebb 10 %-a lehet. 

 

8. Vegyes rendelkezések 

 

 

24. § A rendeletben foglaltak alapján a közoktatási intézmény vezetője dönt a térítési díj és a 

tandíj összegéről, a Kt. 114. §-ában meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a 

tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és 

a befizetés módjáról. 

25. § Az intézmény vezetője a megállapított térítési díjak és tandíjak alapösszegéről, 

valamint a rendelet szerint a tanulmányi eredmények és a szociális helyzet alapján adható 

kedvezményekről, a térítési díj és a tandíj fizetésének szabályairól tájékoztatja: 

a) Az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók szüleit minden év 

május 31-ig, 

b) az intézménybe felvételre jelentkező gyermekek, tanulók szüleit a beiratkozás 

időszakában. 

26. § Az intézmény vezetője a gyermek, tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről 

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

tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett 

kedvezmény mértékét és a jogorvoslat lehetőségét és módját. 

27. § A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szóló határozat ellen felülbírálati kérelem, 

valamint törvényességi kérelem nyújtható be. 

28. § A térítési  díj  befizetése  tanévenként  két  alkalommal  történik.  Az  első befizetés 

határideje szeptember 15. napja,  a második befizetés határideje február 15. napja. 

29. § Különösen indokolt esetben – kérelemre – az intézmény vezetője hozzájárulhat az 

esedékes részlet kifizetésének legfeljebb három hónappal történő halasztásához.  

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

(beiratkozáskor) a fizetésre kötelezett személy írásos nyilatkozatot ad arról, hogy a 

szolgáltatás térítési díját, tandíját az arra megszabott időben és módon megfizeti, valamint, 

hogy a térítési díj és tandíj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való 

kizárással járhat.  

9. Záró rendelkezések 

 

31. §   (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (III. 27.) számú rendelete a 

fenntartásában működő közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért 

fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól. 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (II. 26.) ÖT. sz. rendelete a 

fenntartásában működő közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért 

fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 7/2009. (III. 

27.) számú rendeletének módosításáról. 

  

 

Nagykőrös, 2011. március 31. 

 
 

 

 

                                                                 

        

                          Dr. Czira Szabolcs                                          Dr. Nyíkos Sára  
                                polgármester                                                       jegyző 
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MELLÉKLET 

a 16/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 

 

1. A 6 éven felüli és 18 éven aluli tanulók egységes térítési díja az alapfokú 

művészetoktatásban: 

 

A B C 

 kategória  Tanulmányi eredmény  Éves térítési díj (Ft)  

1. 4,5 – 5 tanulmányi eredmény 20 200 

2. 3,5 – 4,4 tanulmányi eredmény 21 250 

3. 2,5 – 3,4 tanulmányi eredmény 22 500 

4. 1,5 – 2,4 tanulmányi eredmény 23 750 

5. Elégtelen tanulmányi eredmény 25 000 

 

 

2. A tandíj összege 2009/2010. tanévtől az alapfokú művészetoktatásban évi 172 000 Ft.  

 

 

 

 

 


