Pécel Város Önkormányzatának
26/2008. (VIII. 1.) számú rendelete
a Pécel Város Önkormányzatának fenntartásában működő
nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak
összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX.
törvény (továbbiakban: Közoktatási Tv.) 124. § (21) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján,
a Közoktatási Tv. 117. §-ának (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a térítési díj- és
tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet szabályozási köre
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a)

az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi nevelési-oktatási intézményre;

b)

önkormányzati fenntartású óvodába beíratott gyermekre, iskolával tanulói jogviszonyban
lévő tanulóra;

c)

a gyermekek, tanulók szüleire, gyámjára.
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
2. §

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat a Közoktatási Tv. 114. §-a állapítja meg.
A térítési díj-fizetési kötelezettség
3. §
(1)

A térítési díj tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások
egy tanulóra jutó hányadának a 3. § (2) bekezdés a) – c) pontjaiban meghatározott
százalékok alapján számított összege.

(2)

Az önkormányzati intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
és térítési díj mértéke:
a)

Az általános iskolákban
a Közoktatási Tv. 114. §-ában fel nem sorolt tanórán kívüli foglalkozások, az
iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától a napközis foglalkozás és a
tanulószoba. A térítési díj mértéke a szakmai feladatra, egy tanulóra jutó folyó
kiadások 25 %-a.
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b)

A Városi Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben:
- heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének
elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti
alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi előadás, továbbá egy
alkalommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam
megismétlése egy művészeti képzésben való részvétel esetén,
- továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek
igénybevétele, használata;
A térítési díj mértéke R. a 3. § (2) b) pontban meghatározott esetben:
- 10 % tizennyolc éven aluli tanulóknál;
- 30 % tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál;

c)

A Ráday Pál Gimnáziumban
- a - nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével felnőttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban a Közoktatási Tv.
114. § (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak. A térítési díj mértéke: 40 %.
- gimnáziumban (felnőttoktatásban is) a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második
alkalommal történő megismétlésekor a Közoktatási Tv. 114. § (1) bekezdés b)-c)
pontjában meghatározottak. A térítési díj mértéke: 50 %.
A tandíjfizetési kötelezettség
4. §

(1)

A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányada.

(2)

Az önkormányzati intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás
keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatások a Közoktatási Tv. 116.§ (1) – (2) bek.
alapján:
„a) alapfokú művészetoktatásban a Közoktatási Tv. 115. §-ban
meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá a tankötelezettség
megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban, illetve a
huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozás;
b) a Közoktatási Tv. 114-115. §-ban meghatározott kivétellel szakképesítés
megszerzésekor a 114. § (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak;
c) az óvodában, az iskolában, a kollégiumban a nevelési, illetőleg a pedagógiai
programhoz, a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és
oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás;
d) gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően,
továbbá a szakközépiskolában vagy a szakiskolában a szakképzési évfolyamon
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további
alkalommal történő megismétlésekor a Közoktatási Tv. 114. § (1) bekezdés b)-c)
pontjában meghatározottak;
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e) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett alapműveltségi vizsga,
érettségi vizsga és szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótlóvizsgát is -,
továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett
vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.”
(3)

A (2) bekezdés d)-e) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban résztvevők tekintetében is
alkalmazni kell.

Kedvezmények
5. §
(1)

Tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményt csak a 22. életévét még be nem töltött
tanuló vehet igénybe.

(2)

A tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény
ha az adott intézményben az a kedvezmény a rendeletben megállapított előző évben a
magatartás és maximális díj szorgalmi jegy kivételével képzett tantárgyi átlag
1,00 - 3,49
3,50 - 3,99
4,00 - 4,49
4,50 - 5,00

(3)

40 %-a
50 %-a

Szociális helyzet alapján adható kedvezmény:

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi,
középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel és a
kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is. Az
enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való
részvétel és a második szakképesítés megszerzése.
Befizetés módja
6. §
(1)

A tan- és térítési díjat évente kell megállapítani az előző év tanulmányi eredményének és
a gyermek, tanuló szociális helyzetének figyelembevételével. A tanulói jogviszony
keletkezésének évében a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményt a második
félévben a félévi osztályzatok figyelembevételével kell megállapítani.

(2)

Óvodában, iskolában a tan- illetve térítési díjat évente két egyenlő részletben kell
befizetni szeptember 30-ig, illetve május 31-ig.
Ettől eltérő fizetési módot (határidő módosítás, részletfizetés) kérelemre az intézmény
vezetője engedélyezhet.

(3)

Alapvizsga, érettségi vizsga, ezeken a vizsgákon a javítóvizsga esetén a vizsgára
jelentkezéssel egyidejűleg kell a díjat az intézménybe befizetni.
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(4)

A (2) bekezdésben említett esetekben a tan- és térítési díj határidőben történő
befizetésének elmulasztása esetén az intézmény vezetője 30 napon belül a fizetésre
kötelezettet felszólítja, és a befizetésre új határidőt szab meg. Amennyiben a befizetésre
a póthatáridő lejártáig nem kerül sor, a tanuló a foglalkozásból kizárható, a tanulói
jogviszony (a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után) megszüntethető, a
megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. Nem szüntethető
meg a tanköteles tanuló tanulói jogviszonya abban az intézményben, amelyben
tankötelezettségét teljesíti.
Átmeneti és záró rendelkezések
7. §

(1)
(2)
(3)

Az étkezésért fizetett térítési díj mértékét és az alkalmazható kedvezményeket külön
önkormányzati rendelet szabályozza.
Ez a rendelet 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.
Jelen rendelet hatályba lépésével 26/2003. (X. 01.) számú rendelet, valamint az azt
módosító 17/2004. (VIII. 06.) számú rendelet hatályát veszti.

Dr. Benkovics Gyula
Polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
megbízott jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. augusztus 1. napján

dr. Csizmadia Julianna
mb. jegyző
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