Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
25/2005. /XI.28./ számú
RENDELETE
A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek, tanulók által fizetendő
térítési díjról és tandíjról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 20/2006. (VIII.31.), 9/2008. (VII.9.), a 21/2012.
(XI.30.) önkormányzati rendelettel
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 102.§ (2)
bekezdésének b) pontjában valamint a 124.§ (21) bekezdés a) pontjában biztosított
jogköre alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed Záhony Város Önkormányzata fenntartásában működő:
a) Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre
b) A Hétszínvirág Óvodára
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott nevelési-oktatási
intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre terjed ki.
2. §***
A nevelési-oktatási intézményekben igénybe vehető szolgáltatások:
a) Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások körét a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) /továbbiakban: Korm. rendelet/
Kormányrendelet 33. §-ában meghatározott és a fenntartó által jóváhagyott helyi
pedagógiai programban szereplő szolgáltatások
b) Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások a Korm. rendelet 34. §-ában
meghatározott szolgáltatások, azoknál a tanulóknál, akik a 2005/2006. tanévben
kezdik meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatás első előképző vagy első
alapfokú évfolyamán, majd az ezt követően belépő új évfolyamokra felvett
tanulóknál
***Módosította a 21/2012./XI.30./ ör., 2012. november 30-án 16:00 órakor lép hatályba

c) Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások a Korm. rendelet 36. §-ában
meghatározott szolgáltatások, azoknál a tanulóknál, akik a 2005/2006. tanévben
kezdik meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatás első előképző vagy első
alapfokú évfolyamán, majd az ezt követően belépő új évfolyamokra felvett
tanulóknál
d) A Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a gyermek, a tanuló által a nevelési-

oktatási intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjat külön
jogszabály állapítja meg.
3. §***
A fizetendő díjak mértéke
(1) A fizetendő térítési díj és tandíj mértéke a Korm. rendelet 35 (1). §-ában
meghatározott értékek között kerül megállapításra.
(2) A térítési díj tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának:
a) Az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásait igénybe vevő tizennyolc éven
aluli tanulóknál a fenntartó által megállapított költséghányad 15 %-a.
b) Az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásait igénybe vevő tizennyolc éven
felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál a fenntartó által megállapított
költséghányad 25 %-a.
(3) a) A Korm. rendelet 36.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben 30 %-a.
4. §
Díjfizetési kedvezmények és egyéb mentességek
(1)
A térítési díjat és a tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell az
alábbiak szerint:
a) **nappali tagozatos oktatás keretében kitűnő, jeles tanulmányi eredmény esetén 30 %kal
b) **jó tanulmányi eredmény esetén 20 %-kal.
c) mentesül a fizetési kötelezettség alól az országos művészetoktatási verseny első tíz
helyezett tanulója.
**Módosította a 9/2008.(VII.9.) Ör., 2008. szeptember 01. napján lép hatályba
***Módosította a 21/2012. /XI.30./ Ör, 2012. november 30-án 16:00 órakor lép hatályba

(2) A megállapított díjfizetési kedvezmény, illetve mentesség egy tanévre szól.
(3) A hátrányos helyzetű tanulók az alapfokú művészetoktatási intézményben igénybe
vett szolgáltatásokért térítési díjat nem fizetnek.
(4) Az állami gondozott tanulók által az alapfokú művészetoktatási intézményben
igénybe vett szolgáltatásokért térítési díjat nem fizetnek.
5. §
Eljárási szabályok
(1) A díjfizetésre vonatkozó részletes szabályokat az intézményvezető az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni.
(2) Az intézményvezető a térítési díj tanévenkénti szakmai feladatra –a
tanévkezdéskor számított- folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát a tanítási évet
megelőző tanítási év május 31. napjáig köteles megállapítani.
(3) A tanulót/ kiskorú gondviselőjét az intézmény vezetője a térítési díj/tandíj fizetési
kötelezettségéről és annak mértékéről írásban tájékoztatni köteles.
(4) A díjfizetésre kötelezettet az intézmény vezetője határozatban értesíti.
-

A határozatnak tartalmaznia kell:
a térítési díj/tandíj szakfeladatra megállapított összegét;
a fizetendő díj összegét, a kedvezményeket, a mentességet;
a díjfizetési kötelezettség hatályát;
a befizetés módját és időpontját.
6. §*

Ez a rendelet 2005. december 01. napján lép hatályba, *rendelkezéseit a 2005/2006-os
tanévtől, valamint az azt követő tanévekre kell alkalmazni. A 2005. szeptember-november
hónapokra vonatkozó térítési kötelezettséget Záhony Város Önkormányzata vállalja.
Záhony, 2005. november 24.
Háda Imre sk.
polgármester

Belinszky Béla sk.
címzetes főjegyző

* Módosította a 20/2006. /VIII.31./ Ör., 2006. szeptember 01. napján lép hatályba.

