RENDELETTERVEZET
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/….. (….) önkormányzati rendelete
az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és
tandíjakról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 83. § (2)
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti jövedelem,
2. család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti család.
2. § A térítési díjak és tandíjak meghatározásához a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadát szakmai feladatonként ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Térítési díj csökkentése
3. § A térítési díj összegét legkésőbb minden év július 31. napjáig meg kell határozni, és az előző tanév
tanulmányi eredménye alapján az alábbiak szerint kell csökkenteni:
a) Az alapfokú művészetoktatásban:
aa) 5,0 – 4,5 tanulmányi eredmény esetén a fizetendő térítési díj mértéke a 2. §-ban meghatározott
térítési díj összegének 60 %-a.
ab) 4,4 – 4,0 tanulmányi eredmény esetén a fizetendő térítési díj mértéke a 2. §-ban meghatározott
térítési díj összegének 70 %-a.
ac) A térítési díj 4,0 tanulmányi eredmény alatt nem csökkenthető.
b) Az alapfokú művészetoktatás kivételével minden más térítési díjfizetési kötelezettséggel járó
oktatásban:
ba) 5,0 – 4,5 tanulmányi eredmény esetén a fizetendő térítési díj mértéke a 2. §-ban meghatározott
térítési díj összegének 75 %-a.
bb) 4,4 – 4,0 tanulmányi eredmény esetén a fizetendő térítési díj mértéke a 2. §-ban meghatározott
térítési díj összegének 90 %-a.
bc) A térítési díj 4,0 tanulmányi eredmény alatt nem csökkenthető.

3. A tandíj fizetési kötelezettség köre, mértéke
4. § (1) A tandíj összegét legkésőbb minden év július 31. napjáig meg kell határozni.
(2) A tandíj mértéke tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának 100%-a.
(3) A hátrányos helyzetű tanulók művészetoktatásban való részvételének kedvezménye nem terjed ki
arra az időszakra, amikor a felkészítés tandíjfizetési kötelezettség mellett folyik.
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4. Tandíj csökkentése
5. § A tandíj összegét legkésőbb minden év július 31. napjáig az előző tanév tanulmányi eredménye
alapján az alábbiak szerint kell csökkenteni:
a) Az alapfokú művészetoktatásban:
aa) 5,0 – 4,5 tanulmányi eredmény esetén a fizetendő tandíj mértéke a 6. §-ban meghatározott tandíj
összegének 10 %-a.
ab) 4,4 – 4,0 tanulmányi eredmény esetén a fizetendő tandíj mértéke a 6. §-ban meghatározott tandíj
összegének 15 %-a.
ac) A tandíj 4,0 tanulmányi eredmény alatt nem csökkenthető.
b) Az alapfokú művészetoktatás kivételével minden más tandíjfizetési kötelezettséggel járó oktatásban:
ba) 5,0 – 4,5 tanulmányi eredmény esetén a fizetendő tandíj mértéke a 6. §-ban meghatározott tandíj
összegének 60 %-a.
bb) 4,4 – 4,0 tanulmányi eredmény esetén a fizetendő tandíj mértéke a 6. §-ban meghatározott tandíj
összegének 75 %-a.
bc) A tandíj 4,0 tanulmányi eredmény alatt nem csökkenthető.

5. Szociális helyzet alapján adható mentességek, kedvezmények
6. § Az intézmény vezetője minden év július 31. napjáig megállapítja a szolgáltatásokra vonatkozó
térítési és tandíj alapösszegét e rendeletben foglaltak figyelembevételével.
7. § (1) Az intézmény vezetője állapítja meg a gyermek, a tanuló által igénybe vett szolgáltatásokért
fizetendő térítési és tandíj összegét a szociális helyzet alapján adható és a tanulmányi eredmények
alapján járó kedvezmények figyelembevételével.
(2) Szociális helyzete alapján nem adható térítési díj- és tandíj csökkentő kedvezmény annak a
gyermeknek, tanulónak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori legkisebb
kötelező munkabér másfélszeresét eléri, vagy meghaladja.
(3) 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 tanulót a szülő egyedül neveli, három
vagy több eltartott gyermek van a családban, az egyik szülő munkanélküli, vagy a tanuló árva, vagy a
nagyszülők nevelik.
8. § (1) A tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, mértékének megállapításáról az intézmény
vezetője dönt.
(2) Az átmeneti, illetve tartós nevelésbe vett gyermekek esetén az oktatásban való részvétel minden
esetben ingyenes.
(3) Kérelemre a megállapított térítési díjat és a megállapított tandíjat a tanuló szociális helyzete alapján
az intézmény vezetője tovább csökkentheti.
(4) Amennyiben a tanulmányi eredmény figyelembe vételével megállapított térítési díjat, tandíjat
magánszemély téríti, annak összege:
a) 25 %-kal csökkenthető, ha a tanuló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének kétszeresét;
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b) 50 %-kal csökkenthető, ha a tanuló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.
(5) Ha a tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül évfolyamot ismételni,
szociális kedvezményben, vagy részletfizetési kedvezményben nem lehet részesíteni.
9. § (1) A kedvezmények elbírálásánál kiskorú és nagykorú eltartott gyermeknél, tanulónál a szülő(k/)
jövedelmi helyzetét, a nagykorú – eltartásáról önmaga gondoskodó – tanuló esetében a tanuló jövedelmi
helyzetét kell figyelembe venni. A megállapított tandíj és térítési díj megfizetésére a szolgáltatást igénybe
vevők ennek megfelelően kötelesek.
(2) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor – az azt
megelőző három hónapra vonatkozóan – a fizetésre kötelezett személynek igazolnia kell.
(3) A tanuló, vagy a kiskorú szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a jövedelmi viszonyaiban
változás következik be.
(4) Az intézmény vezetője a fizetendő térítési díj és tandíj összegéről értesíti a díj fizetésére kötelezettet,
megjelölve a gyermek, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás(ok) térítési díjának, tandíjának
alapösszegét, a szociális helyzet és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény
mértékét, a befizetés módját és határidejét.
10. § (1) A tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), valamint a térítési díj, tandíjfizetési
kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy írásos
nyilatkozatot ad arról, hogy a megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját az arra megszabott időben
és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a térítési díj és tandíj fizetésének
hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással jár.
(2) Az intézmény vezetője a térítési díj és a tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról
tanulónként nyilvántartást vezet.
11. § Az intézmény vezetője az intézménybe felvétel iránt érdeklődő tanulókat, a gyermekek, tanulók
szüleit köteles tájékoztatni az intézményben térítési és tandíjért igénybe vehető szolgáltatásokról, a
térítési és tandíjak várható alapösszegéről, az e rendelet szerint a tanulmányi eredmények alapján járó,
továbbá a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, valamint a térítési díj és a tandíj fizetésének
szabályairól.

6. Nem magyar állampolgárok által fizetett díjak
12. § (1) Az óvodai a tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), továbbá a díjfizetési
kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy írásos
nyilatkozatot ad arról, hogy a megállapított szolgáltatás díját az arra megszabott időben és módon
megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a díj fizetésének hozzájárulás nélküli
elmaradása a szolgáltatásból való kizárással jár.
(2) A köznevelési intézmény vezetője a díj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról
gyermekenként, tanulónként nyilvántartást vezet.
(3) A köznevelési intézmény vezetője köteles tájékoztatni az érdeklődő nem magyar állampolgárságú
tanulókat, gyermekek, tanulók szüleit a köznevelési intézményben igénybe vehető szolgáltatásokról, a
díj várható alapösszegéről, az adható kedvezményekről, a díj fizetésének szabályairól.

7. A térítési díj és tandíj befizetésének módja
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13. § (1) A térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére az arra kötelezett a határozatban megállapított
összeg két egyenlő részletben történő megfizetésével tesz eleget. Az első részlet befizetésének határideje
minden év augusztus 1. és augusztus 7. napja közötti, a második részlet befizetésének határideje minden
év január 15. és január 22. napja közötti időszak.
(2) A tandíj fizetési kötelezettség teljesítésére az arra kötelezett a határozatban megállapított összeg tíz
egyenlő részletben történő megfizetésével tesz eleget. Az első részlet befizetésének határideje minden
év augusztus 1. és augusztus 7. napja közötti, a további részletek befizetésének határideje minden hónap
1. és 15. napja közötti időszak.

8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § (1) Hatályát veszti az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és
tandíjakról szóló 11/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti az önkormányzati oktatási-nevelési intézményekben szedhető térítési díjakról és
tandíjakról szóló 11/2010. (VII.02.) Makó ör. módosításáról szóló 27/2011. (VI. 23.) önkormányzati
rendelet.
(3) Hatályát veszti az önkormányzati oktatási-nevelési intézményekben szedhető térítési díjakról és
tandíjakról szóló 11/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2012. (V.24.)
önkormányzati rendelet.

Dr. Buzás Péter s. k.
polgármester

Dr. Bánfi Margit s. k.
jegyző
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1. melléklet a …/2012. (.….)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendeletéhez

A 2012/2013. tanévben a térítési díjak és tandíjak meghatározásához a szakmai feladatra
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada szakmai feladatonként:
Óvodai nevelés

465.530,- Ft/fő.

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

344.865,- Ft/fő.

Iskolaotthonos nevelés és oktatás

439.118,- Ft/fő.

Napközis és tanulószobai foglalkozás

160.386,- Ft/fő.

Alapfokú művészetoktatás

180.680,- Ft/fő.

Pedagógiai szakszolgálat

32.971,- Ft/fő.

5

