
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
                                                  26/2012. (IX. 28.)) rendelete
 a köznevelési intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért  fizetendő térítési

díjak és tandíjak megállapításáról

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 38/2012. (XII.14.) rendelettel)

Az  önkormányzatokról  szóló  többszörösen  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  /1/
bekezdésében,  valamint  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  /a
továbbiakban: Nkt./ 94. §. /4/ bekezdésének p/ pontjában foglaltak és a 83.§ /2/ bekezdés c)
pontja,  valamint  a  nemzeti  köznevelési  törvény  végrehajtásáról  szóló  229/2012.(VIII.28.)
Kormányrendelet  46.§  (1)  bekezdésében  foglaltak  felhatalmazása  alapján,  és  ugyanezen
rendelet  33.§-36.§  szabályai  figyelembe  vételével  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat
Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

1. §

1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő
(a.) óvodákra,
(b.) általános iskolákra,
(c.) gimnáziumokra,

            (d.) szakközépiskolákra, (továbbiakban együtt:c)- d) pont alattiak :középiskolák)
(e.)  szakiskolákra,  (továbbiakban együtt  a  d)-  e)  pont  alattiak:  szakképző iskola;  a

továbbiakban a c)- e) pont alattiak együtt: középfokú iskola)
 (f) alapfokú művészeti iskolákra, (továbbiakban együtt a b)- f) pont alattiak együtt:
iskola)

            (g.) gyógypedagógiai konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,
(h.)  kollégiumokra  (továbbiakban  együtt  az  a)-  h)  pont  alattiak:  nevelési-oktatási

intézmények)
(i.) pedagógiai szakszolgálat intézményére,
(j.) a felnőttoktatás intézményeire,
(k) pedagógusokra, az iskolákban nevelő-oktató munkát végző más szakemberekre

 /továbbiakban együtt: alkalmazottak/,
(l.) gyermekek, kiskorú tanulók szüleire, gyámjára /továbbiakban együtt: szülő/.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az étkezési térítési díjakra.



Térítési díj fizetési kötelezettség köre és mértéke

Kedvezmények a térítési díjfizetési kötelezettség teljesítésénél

2. § 

/1/ A meghatározott térítési díj összegét a tanév végén és félévkor az előző félév tanulmányi
eredménye alapján az alábbiak szerint lehet csökkenteni: 

a) 4,51 tanulmányi átlag felett legfeljebb 50 %- kal,
b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén legfeljebb 25 %-kal.

/2/  A térítési  díjfizetésre  első  alkalommal  kötelezett  tanulók  az  I.  félévre  a  rendeletben
megállapított térítési díj 75 %-át fizetik. 

A tandíj fizetési kötelezettség köre, mértéke

3. §

/1/ Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a tanulók számára az
ide  vonatkozó  mindenkor  hatályos  jogszabályokban  foglaltakban  meghatározott
szolgáltatások tandíjfizetési kötelezettséggel vehetők igénybe. 
A tandíj  mértéke  tanévenként  a  szakmai  feladatra  –  a  tanévkezdéskor  számított  –  folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányada. 

/2/ A megállapított tandíj az alapfokú művészeti iskolában nem lehet kevesebb egy tanítási
évben a feladat ellátásához biztosított normatíva:
                            zeneművészeti ágnál a normatíva 15%-ánál.
                            más művészeti ágnál a normatíva 25 %-ánál.

/3/ A hátrányos helyzetű tanulók művészetoktatásban való részvételének kedvezménye nem
terjed ki arra az időszakra, amikor a felkészítés tandíjfizetési kötelezettség mellett folyik (első
tanszak ingyenes, a további tanszakok fizetősek).

Kedvezmények a tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél

4. §

/1/ A tandíj összegét a tanév végén és félévkor az előző félév tanulmányi eredménye alapján
az alábbiak szerint lehet csökkenteni: 
            a) 4,51 tanulmányi átlag felett legfeljebb 50 %-kal.

b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén legfeljebb 25 %-kal
c)1 4,51 tanulmányi átlag felett – alapfokú művészeti oktatásban - legfeljebb 90

%-kal.
d)2 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén – alapfokú művészeti oktatásban - legfeljebb

80 %-kal

1 Módosította: 38/2012. (XII.14.) rendelet, hatályos 2012. december 14-től 
2 Módosította: 38/2012. (XII.14.) rendelet, hatályos 2012. december 14-től 



/2/  A  tandíjfizetésre  első  alkalommal  kötelezett  tanulók  az  I.  félévre  a  rendeletben
megállapított tandíj  40 %-át fizetik az alapfokú művészetoktatásban,  75 %-át minden más
oktatásban. 

                         
 Szociális helyzet alapján adható mentességek, kedvezmények 

5. §

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.  A  tanulót  megillető
kedvezmény  elbírálásáról,  mértékének  megállapításáról  az  intézmény  vezetője  dönt  jelen
rendelet figyelembe vételével. 

/1/  Szociális  helyzete  alapján  nem adható  térítési  díjat  és  tandíjat  csökkentő  kedvezmény
annak a  gyermeknek,  tanulónak,  akinek  a  családjában  az  egy főre jutó  havi  jövedelem a
mindenkori minimálbér másfélszeresét eléri vagy meghaladja. 

/2/  Nem adható  térítési  díj  és  tandíj  fizetési  kedvezmény  elégtelen  tanulmányi  eredmény
esetén. 

6. §. 

/1/ Kérelemre, a megállapított térítési díjat és tandíjat, ha azt a tanuló (illetve kiskorú tanuló
esetén a szülő) fizeti,  szociális  helyzet  alapján az intézmény vezetője  tovább csökkentheti
maximum további 50%-kal, de a tanuló félévi vagy év végi tanulmányi eredményében nem
lehet elégtelen érdemjegy, és igazolatlan hiányzása sem lehet a tanulónak.

/2/  Amennyiben  a  tanulmányi  eredmény  figyelembe  vételével  megállapított  térítési  díjat,
tandíjat a tanuló /magánszemély/, és nem a munkáltatója 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;

b./ 40 %-kal csökkenthető, ha a tanuló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja  meg  az  öregségi  nyugdíjminimum  mindenkori  legkisebb  összegének
másfélszeresét;

c./ 50 %-kal csökkenthető, ha a tanuló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét.

/3/  Ha  a  tanulót  azért  terheli  térítési  díj-,  illetőleg  tandíjfizetési  kötelezettség,  mivel
tanulmányi  követelmények  nem teljesítése  miatt  kényszerül  évfolyamot,  illetőleg  érettségi
vizsgát,  szakmai  vizsgát  ismételni,  vagy ezeken  a  vizsgákon  javítóvizsgát  tenni,  szociális
kedvezményben, illetőleg részletfizetési kedvezményben nem lehet részesíteni. 

/4/  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. 



/5/ A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való jogosultságot a fizetésre kötelezett
személynek hiteles iratokkal, (pl. fizetési kötelezettséget megelőző hónap bérjegyzéke vagy
jövedelemigazolása  alapján,  vagy  regisztrált  munkanélküli  esetén  a  munkaügyi  hivatal
igazolásával,  továbbá  a  családi  pótlékról  szóló  igazolással,  felsőfokú  nappali  tagozatos
tanulmányokat folytató tanulók iskolalátogatási igazolásával stb.) kell igazolnia.

/6/ Az intézmény vezetője a fizetendő térítési díj és tandíj összegéről határozatban értesíti a díj
fizetésére  kötelezettet,  megjelölve  a  határozatban  a  gyermek,  a  tanuló  által  igénybe  vett
szolgáltatás/ok/  térítési  díjának,  illetve  tandíjának  alapösszegét,  a  szociális  helyzet  és  a
tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét, a befizetés módját és
határidejét, a jogorvoslat lehetőségét és módját. 
A  fizetendő  térítési  díj  és  tandíj  összegéről  szóló  határozat  ellen  –  a  törvény  által
meghatározott módon – fellebbezés nyújtható be. 

7. §. 

/1/ A vizsgákkal kapcsolatban – beleértve a javító és pótvizsgákat is – előírt tandíj és térítési
díj  fizetési  kötelezettségének  az  intézmény  vezetője  által  megszabott  időpontban,  egy
összegben kell eleget tenni. 

/2 Kérelemre – az intézmény vezetője hozzájárulhat részletfizetéssel történő kifizetéshez is,
maximum 3 részlet erejéig. 

/3/  A  tanulói  jogviszony  létesítésekor  /beiratkozáskor/,  illetve  térítési  díj,  tandíjfizetési
kötelezettséggel  igénybe  vehető  szolgáltatás  igénylésekor  a  fizetésre  kötelezett  írásos
nyilatkozatot ad arról, hogy a jogerősen 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. 

/4/  Az  intézmény  vezetője  a  térítési  díj  és  a  tandíj  megállapításával,  megfizetésével
kapcsolatos  adatokról  tanulónként  nyilvántartást  vezettet.  A  térítési  díj  és  a  tandíj
megállapításával,  fizetésével  kapcsolatban  szükséges  intézményi  szintű  szabályozásról  az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell gondoskodni. 

8. § 

Az intézmény igazgatója  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,  illetve  a  szociális  helyzet  alapján  adható
kedvezményekről, a térítési díj és a tandíj fizetésének szabályairól. 



Nem magyar állampolgárok által fizetett díjak
                                                                     

   9. § 

/1/  A  nem  magyar  állampolgár  –  ha  hatályos  jogszabály  vagy  nemzetközi  szerződés
másképpen  nem  rendelkezik  –  az  óvodai,  iskolai  és  kollégiumi  ellátásért,  továbbá  a
pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. 
A díj  nem haladhatja  meg a szakmai  feladatra  jutó  – a  tanévkezdéskor  számított  –  folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadát. 

/2/  A díjnak  az  /1/  bekezdés  szerint  meghatározott  alapösszegét  csökkentő,  a  gyermeket,
tanulót  megillető  kedvezmény  elbírálásáról,  a  kedvezmény  mértékének  megállapításáról  a
köznevelési  intézmény  vezetője  dönt  a  nevelőtestület,  illetve  az  alkalmazotti  közösség
véleményének meghallgatása után. 

A kedvezmény és annak mértéke megállapításakor a gyermek, a tanuló szociális helyzetét,
tanulmányi  eredményét  kell  mérlegelni,  szülői  kérelem,  helyzetfeltárás,  és  benyújtott
igazolások, dokumentumok alapján. A kedvezmény mértéke 75%-nál magasabb nem lehet.

/3/ A fizetendő díj összegét, illetve a díjfizetés csökkentését tanévenként kell megállapítani. 

/4/ Az óvodai felvételkor, a tanulói jogviszony létesítésekor /beiratkozáskor/, illetve díjfizetési
kötelezettséggel  igénybe  vehető  szolgáltatás  igénylésekor  a  fizetésre  kötelezett  írásos
nyilatkozatot ad arról, hogy a jogerősen 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. 

/5/  A köznevelési  intézmény  vezetője  a  díj  megállapításával,  megfizetésével  kapcsolatos
adatokról gyermekenként, tanulónként nyilvántartást vezet, valamint a díj megállapításával,
fizetésével  kapcsolatban  szükséges  intézményi  szintű  szabályozásról  a  Szervezeti  és
Működési Szabályzatban gondoskodik. 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. 

                                                         Záró rendelkezések

                                                                      10. §

/1/ E rendelet alkalmazásában jövedelem és család vonatkozásában a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló hatályos törvényben meghatározott rendelkezések az irányadók. 

/2/ A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor – az azt megelőző
hónapra vonatkozóan – igazolni kell. 



/3/ A tanuló, illetőleg a kiskorú szülője köteles 15 napon belül bejelenteni, ha a jövedelmi
viszonyaiban változás következik be. 

/4/  Ez  a  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  és  ezzel  egyidejűleg  hatályát  veszti  a
3/2011./II.10./ sz. rendelet.

Kiskunfélegyháza, 2012. december 13.

                Kapus Krisztián                                                             Dr. Csölle Yvette
                  polgármester                                                                         jegyző

A rendelet kihirdetve. 

Kiskunfélegyháza, 2012. szeptember 28. 

                                                                                                      Dr. Csölle Yvette
                                                                                                                jegyző




