
MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

29/1996. (XI. 1.) sz.
rendelete

a térítési díj és a tandíj összegének megállapításáról.

Egységes szerkezetben a 25/1999, 20/2003. (VIII. 15.) és a 28/2004. (VII. 15.), 11/2005. 
(II. 28.) ÖR. sz. rendeletekkel.

Az  önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  módosított 
1990. évi LXV. tv. 16. §.(/1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló módosított 1993. 
évi  LXXIX.  törvény  (továbbiakban  Tv.)  102.  §.  (2)  bekezdés  b.  pontjába  foglalt 
felhatalmazás  alapján,  a  közoktatási  törvény 117.  §-ának (4)  bekezdésében foglaltak 
végrehajtására  a  térítési  díj  és  tandíjfizetési  kötelezettség  szabályozásáról  az  alábbi 
rendeletet alkotja.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed 

a./ az önkormányzat fenntartásában működő óvodára, általános és művészeti iskolára
b./ óvodába beíratott gyermekre, iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóra
c./  a  pedagógusokra,  a  nevelő-  oktató  munkát  végző  más  szakemberekre 

(továbbiakban együtt: alkalmazottak)
d./ a gyermekek, tanulók szüleire, gyámjára (továbbiakban együtt: szülő)

AZ INGYENES ISKOLAI TANÓRÁN KÍVÜLI
FOGLALKOZÁSOK

2. §

(1) A közoktatási törvény 114. §-ában foglalt ingyenes szolgáltatásokon kívül az iskola 
éves  költségvetésében  meghatározott  keretek  között  ingyenesen  igénybevehető 
szolgáltatásként  szervezhetők  meg  azok  a  diákkörök,  -  a  törvényben  biztosított 
órakeretek erejéig -  (Közoktatási  törvény 53.  § (2) bek.  b./  pontja)  amelyekben a 
tanulók  a  kötelező  tanórai  foglalkozásokat  kiegészítő,  vagy  ahhoz  szorosan 
kapcsolódó  ismereteket  sajátítanak  el,  illetőleg  amelyeknek  célja  az  általános  és 
művészeti iskolába járó tanulók középiskolai tanulmányainak előkészítése.



(2)  Ingyenesen  vehet  részt  a  tanuló  az  iskola  által  szervezett  kulturális  és 
sportvetélkedőn, rendezvényen.

A TÉRÍTÉSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

3. §

(1) A térítési díj mértéke az általános iskolában tanévenként, a szakmai feladatra - a 
tanév kezdéskor számított- folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 20 %- a, 
a Tv. 114.§- ában fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások esetében.

(2) Az alapfokú művészetoktatásban a Kt.115. § 1.bek.c,  pontjában foglaltak térítési 
díjának mértéke tanévenként a szakmai feladatra - a tanév kezdésekor számított- 
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a./ 10 %-a      a 18 éven aluli tanulók esetében
b./ 20 %-a      a 18 éven felüli tanulók esetében 

(3) A több tanszakon tanuló mindegyik tanszakon külön fizet térítési díjat.

(4) Az előképző, előkészítő, hangszeres előképző, új főtárgyi képzésben részesülő 
tanulók az alapnormatív hozzájárulás:

zeneművészeti ág esetében 10 %,
egyéb művészeti ág esetében 20 %-nak

megfelelő összegű térítési díjat fizetnek. 

(5)  A  térítési  díj  magába  foglalja  az  iskola  létesítményeinek,  felszerelésének 
használatát.

A TANDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

4. §

(1)  A Közoktatási  törvény 116.  §-ában foglalt  szolgáltatások  igénybevétele  esetén  a 
tanuló tandíj fizetésére kötelezett.

(2) Az óvodában, az iskolában, a nevelési,  illetőleg a pedagógiai programhoz a helyi 
tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódott  nevelés és oktatás, valamint az 
ezzel  összefüggő  más  szolgáltatás  esetében  a  folyó  kiadás  egy  tanulóra  jutó 
hányadának 100 %-a.
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KEDVEZMÉNYEK

5. §

Kérelemre  a  megállapított  térítési  díj,  tandíj  mérsékelhető.  A térítési  díj  és  a  tandíj 
csökkentése tanulmányi eredménytől függően kötelező. A kedvezményről az intézmény 
igazgatója a nevelőtestület véleménye alapján dönt.

6. §

(1)  Szociális helyzet alapján járó kedvezmény:

A hátrányos helyzetű tanulók térítési díjat nem fizetnek. Tandíjfizetés esetében 25 
% kedvezményben részesülnek. 

(2)  Tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény térítési díj esetében: 

Előző évben a magatartás és szorgalom A kedvezmény a 
rendelet
jegy kivételével képzett tanulmányi átlag :                        által szabályozott díj:

a./ 1, 00 -   2, 99 ----
b./ 3, 00 -   3, 99 15 % - a
c./ 0,4, 00 - 5, 00 30 % - a

művészeti oktatásban:

a./ 1,00   -  2,99      ---
b./ 3,00   -  5,00  ---
zeneművészeti ágban a  3.  §  (2)  bekezdésben 

meghatározott  térítési  díj  a 
normatív  támogatás  10  %-a 
közötti különbség

egyéb művészeti ág a  3.  §  (2)  bekezdésében 
meghatározott térítési díj és a 
normatív  támogatás  20  %-a 
közötti különbség

 (3) Tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény: tandíj esetében:

a.) 4,00 – 5,00 10 %
b.) 3,00 – 3,99   5 %
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TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ BEFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI

7. §

(1) A térítési díjat és a tandíjat féléves időtartamban kell meghatározni.

(2) A térítési díjat és a tandíjat havonta előre kell megfizetni az oktatási intézményben 
meghatározott  módon,  adott  hó  15.  napjáig.  A művészeti  oktatásban  adott  félév 
október 15-ig, illetve március 15-ig. 

(3) (Hatályon kívül helyezett rendelkezést tartalmazott.)

(4) Kedvezmény a tanulót több jogcímen is megilleti. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8. §

(1) Hátrányos helyzetű az a gyermek, illetve tanuló: akit családi körülményei miatt a 
jegyző  védelembe  vett,  illetve  aki  után  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatást 
folyósítanak. 

(2) A szociális kedvezményre és a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményre való 
jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

(3) A tanuló, illetőleg a kiskorú tanuló szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha 
hátrányos  helyzetében  változás  következett  be.  Ha  e  kötelezettségének  nem  tesz 
eleget, az elengedett térítési díjat, illetőleg tandíjat utólag köteles megfizetni.

9. §

(1) E rendelet  1996. november 1-én lép hatályba.  Ezzel  egyidejűleg a 24/1994. és a 
13/1996. sz. kt. rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet 2005. szeptember 1-jén lép hatályba a művészetoktatásban is, valamennyi 
tanszakon és évfolyamon. 

Mezőkovácsháza, 2005. február 15.

Dr. Szarvas Attila        Nádházi László
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    polgármester                      mb. jegyző
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