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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
40/2012. (IX. 04.) önkormányzati rendelete
a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat körét a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
végrehajtási rendelet) 33. §-a állapítja meg.
2. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó) a
végrehajtási rendelet 34. és 35. §-ában meghatározott szolgáltatások után a tanulók
számára térítési díj, a 36. §-ban tandíjfizetési kötelezettséget állapít meg.
(2) Az oktatási célú térítési díjak, tandíjak esetében a kötelezettség alapja a tanulói
jogviszony.
(3) Az étkezési térítési díjra vonatkozó normatív kedvezményeket a fenntartó külön
rendeletben állapítja meg.
(4) A köznevelési feladatot ellátó intézmény szolgáltatásai közül fenntartó a végrehajtási
rendelet 33. §-ban meghatározott szolgáltatási körön kívül más szolgáltatást csak intézményi
kérelemre, külön fenntartói döntés alapján részesít teljes egészében vagy részben
költségvetési támogatásban.
(5) A köznevelési feladatot ellátó intézmény alaptevékenysége körében e rendelet 2. §-ban
meghatározott szolgáltatások után a 3. - 5. §-okban meghatározott mértékben térítési díjat,
tandíjat szed.
3. § A térítési díj mértéke:
a) a végrehajtási rendelet 34. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott esetben 17%,
b) a végrehajtási rendelet 34. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott esetben 18 éven
felüli, de 22 éven aluli tanulóknál 25%,
c) a végrehajtási rendelet 34. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott esetben 25%, a 18 éven
aluli tanulóknál ez a mérték 10%,
d) vendégtanulói jogviszony a végrehajtási rendelet 35 §. (2) bekezdését figyelembe véve 30% és
e) az érettségi vizsga, a szakmai vizsga és a független vizsga a végrehajtási rendelet 35. §
(4) - (7) bekezdése szerint díjköteles.
4. § Fenntartó által fenntartott intézményben a tandíj megfizetése mellett igénybe vehető
szolgáltatásokat és a díj mértékét a végrehajtási rendelet 36. § -a szabályozza.
5. § (1) A térítési díjat a végrehajtási rendelet 35. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
csökkenteni kell, a tandíjat a végrehajtási rendelet 36. § (2) bekezdése alapján a tanulmányi
eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenteni lehet.
(2) A Tanuló nem részesíthető kedvezményben abban az esetben, ha térítési díjat a
végrehajtási rendelet 34. § (1) bekezdése c), e) és f) pontja alapján köteles fizetni.
(3) Tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményt, a tantárgyi átlag alapján kell
megállapítani, mely átlagot az előző évi magatartás és szorgalom jegy kivételével képzett
átlag eredményez.
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(4) A kedvezmény mértéke:
a) 1,00-3,49 tantárgyi átlag között 0%,
b) 3,50-3,99 tantárgyi átlag között 10%,
c) 4,00-4,49 tantárgyi átlag között 20%,
d) 4,50-5,00 tantárgyi átlag között 30%.
(5)Szociális helyzet alapján adható kedvezmény írásban benyújtott kérelemre, amennyiben a
közös háztartásban élő családtagok egy főre jutó – igazolásokkal alátámasztott - nettó
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át. Ebben az
esetben a tandíj és térítési díj – tanulmányi eredmény figyelembevételével megállapított –
mértéke 50%-kal csökkenthető. A kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.
(6)Az (5) bekezdésben megfogalmazott jövedelmi feltételek esetén a kitűnő (5,00)
tanulmányi eredményt elért tanuló mentesül a térítési, illetve tandíjfizetési kötelezettség alól.
(7) A tanulmányi és szociális okból csökkentett térítési díjak és tandíjak további 50 %-kal
csökkenthetők azon tanulóknál, akik nemzetközi, vagy országos tanulmányi, sport versenyen
1-3. helyezést értek el. A tanulmányi, illetve sport versenyen elért eredmény alapján
megállapított kedvezmény a tanulót egy tanéven át illeti meg.
(8) A tanuló, illetőleg a kiskorú tanuló szülője köteles 8 napon belül bejelenteni, ha a
jövedelmi viszonyaiban változás következett be. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az
elengedett térítési, illetve tandíjat utólag köteles megfizetni.
6. § (1) A rendeletbe foglalt térítési díjak és tandíjak összege a gyermek vagy tanuló
továbbhaladása szerinti egy nevelési, tanítási év egészére vonatkoznak, melyeket minden év
augusztus 25-éig kell megállapítani az előző év tanulmányi eredményének és a gyermek,
tanuló szociális helyzetének figyelembevételével. A díj megállapításáról jegyzőkönyv készül.
E rendelet szakaszait első ízben a 2012/2013. nevelési évtől, tanévtől kell alkalmazni.
(2) A fizetendő díjról a törvényes képviselőt vagy a nagykorú tanulót az intézmény vezetője a
megállapítást követő 8 munkanapon belül - írásban értesíteni köteles. Az értesítés
tartalmazza a fizetés módját, idejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a
jogorvoslati lehetőséget.
(3) A tanulói jogviszony keletkezésének évében a tanulmányi eredmény alapján járó
kedvezményt a második félévben a félévi osztályzatok figyelembevételével kell
megállapítani. Ebben az esetben az első félévben csak szociális kedvezményt lehet adni.
(4) A körülmények jelentős változása esetén évente egy alkalommal lehet kérvényezni a díj
módosítását, a kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.
(5) Az óvodában, iskolában a térítési vagy tandíjat minden évben két egyenlő részletben kell
befizetni október 31-éig, illetve március 15-éig. Ettől eltérő fizetési módot kérelemre az
intézmény vezetője engedélyez.
(6) A térítési díj vagy tandíj befizetésének halasztására vagy részletekben történő teljesítésére
vonatkozó kérelmet azon szülő, illetve cselekvőképes tanuló adhat be, aki szociális pénzbeli
ellátásban részesül, vagy jövedelmi viszonyai jelentős mértékű romlását igazolni tudja. A
halasztás legfeljebb egy félévre szól.
(7) A térítési- és tandíj beszedésére és befizetésére vonatkozó és más részletes szabályokat a
köznevelési feladatot ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzata rögzíti.
(8) A szakmai feladatra számított kiadások – önköltség alapú – költségvetési tartalmi
és
költségszerkezeti meghatározását, a számítás képletét a fenntartó által jelen rendeletben
kiadott irányelvek alapján az intézmény számviteli politikájában rögzíti.
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7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
a) a közoktatási törvény szerinti “sajátos helyzet” meghatározásáról szóló 54/2011.
(XII.16.) önkormányzati rendelet,
b) a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 1/2012. (I.20.)
önkormányzati rendelet

Cserna Gábor
polgármester

Dr. Kukorelli Sándor
jegyző

Záradék:
A rendelet 2012. szeptember 04-én kihirdetésre került.

Dr. Kukorelli Sándor
jegyző

