
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
9/2008. (VIII.29.) rendelete 

Az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a 
térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól.

Mezőfalva  Nagyközség  képviselőtestülete  a  közoktatásról  szóló  többször 
módosított  1993.  évi   LXXIX.  törvény  (  a  továbbiakban:  közoktatási  törvény; 
Kotv.) 124. § (21) bekezdésének a.) pontjában meghatározott kötelezettsége alapján 
a fenntartásába működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díj és a tandíj 
megállapításának és fizetésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya

1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő:

a.) általános iskolára,
b.) alapfokú művészetoktatási intézményre,

Az ingyenes iskolai tanórán kívüli foglalkozások

2. §

(1) A  közoktatási  törvény  114.  §-ában  meghatározott  ingyenes  tanórán  kívüli 
foglalkozások mellett az iskola költségvetésében meghatározott keretek között 
ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként szervezhetők meg azok a diákkörök 
(Kotv. 53. § (2) bekezdés b) pontja), amelyekben a tanulók a kötelező tanórai 
foglalkozásokat  kiegészítő,  vagy  ahhoz  szorosan  kapcsolódó  ismereteket 
sajátítanak el, illetőleg amelyeknek célja a továbbtanulás előkészítése.

(2)  Ingyenesen  veheti  igénybe  a  tanuló  a  8.  évfolyam  befejezéséig,  gyógy-
pedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő iskolában valamennyi évfolyamon 
a napközis illetve a tanulószobai foglalkozást (Kotv. 53. § (3) bekezdés).

(3) Ingyenesen vehet részt a tanuló az iskola által szervezett kulturális vetélkedőn.

(4) A testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszéd-  vagy  más  fogyatékos  tanuló  esetén  az 
oktatásban való részvétel minden esetben ingyenes (Kotv. 114.§ (2) bek.).

(5)  Ingyenes  a  fejlesztő  felkészítés  (Kotv.  30.  §  (6)  bekezdés);  a  pedagógiai 
szakszolgálatok (Kotv. 34. §) igénybevétele  (Kotv. 114. § (3) bekezdése).
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Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és a díjfizetési kötelezettség 
mértéke

3. §

(1)  A  községi  önkormányzat  által  fenntartott  nevelési-oktatási  intézményekben, 
továbbá  az  önkormányzat  feladatellátás  keretében  térítési  díj  ellenében  igénybe 
vehető szolgáltatások:

a) A nevelési-oktatási intézményekben az egyedi érdeklődésre indított tanórán 
kívüli foglalkozások.

b) Az alapfokú művészetoktatási intézményben - heti hat tanórai foglalkozás a 
főtárgy  gyakorlatának  és  elméletének  elsajátításához,  évenkénti  egy 
meghallgatás  (vizsga,  művészeti  alapvizsga,  művészeti  záróvizsga)  és  egy 
művészi  előadás,  egy  alkalommal  -  tanulmányi  eredmények  nem  teljesítése 
miatt  -  az  évfolyam  megismétlése,  egy  művészeti  képzésben  való  részvétel 
esetén; az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e 
szolgáltatások körében (Kotv. 115. § (1) bekezdés).

(2)  A  térítési  díjfizetési  kötelezettség  mértéke  tanévenként  az  alapfokú 
művészetoktatás  esetében  a  szakmai  feladatra  a  tanévkezdéskor  számított  folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a) 5 %-a.a 18 év alatti tanulók esetében
b) 15 %-a a 18-22 év közötti tanulók esetében
c) 25 %-a. egyéb, nem művészetoktatási foglalkozások esetében.

A térítési díj nem lehet kevesebb (a Kotv. 117. §. (2) bekezdése alapján), mint az 
egy tanításai évben a feladatellátáshoz alap normatív hozzájárulás zeneművészeti ág 
esetén 10, más művészeti ág esetében 20 %-a. E rendelkezés a hátrányos helyzetű 
tanulók tekintetében nem alkalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető.

(3)  A nevelési-oktatási  intézmények  tanulói  az  igénybe  vett  étkezésért   -  külön 
jogszabályban meghatározottak szerint - térítési díjat fizetnek.

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és a tandíj-fizetési kötelezettség 
mértéke

4. §.

Mezőfalva  Nagyközség  Önkormányzatának  képviselőtestülete  tandíjfizetési 
kötelezettséget nem állapít meg.
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Közös rendelkezések

5. §

(1)  Az intézmény igazgatója  a  rendeletben  felsorolt  pedagógiai  szolgáltatásokra 
vonatkozó,  és a megállapítást  követő tanévben fizetendő térítési  díj  és tandíj 
alapösszegét  minden  év  március  31-ig  határozza  meg,  és  erről  április  15-ig 
tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét.

(2) A tanulmányi eredmények alapján a térítési díjból adható kedvezmények:

1. Kitűnő tanulmányi eredmény esetén a térítési díj összegének 50 %-a
2. Jó tanulmányi eredmény esetén a térítési díj összegének 30 %-a.
3. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj a Kotv. 117. § (2) 

bekezdése értelmében nem szedhető.

(3) Szociális helyezte alapján térítési díj kedvezmény annak jár, akinek családjában 
az egy főre jutó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori minimális öregségi 
nyugdíj összegét. A kedvezmény mértéke: az egyébként fizetendő térítési díj 50 %-
a.

(4) Az intézmény igazgatója a megállapított térítési díjak alapösszegéről, illetve a 
szociális  helyzet  alapján  adható  kedvezményekről,  a  térítési  díj  és  a  tandíj 
fizetésének szabályairól tájékoztatja:

a.) az intézményi képzésben résztvevő tanulókat minden év június 15-ig,
b.) az intézménybe felvételre jelentkező tanulókat a felvételi követelményekről 

szóló tájékoztató során.

(5) Az  intézmény  igazgatója  a  tanuló  által  fizetendő  térítési  díj  összegéről 
határozatban értesíti a szülőt, megjelölve a határozatban a tanuló által igénybe 
vett  szolgáltatás  térítési  díjának,  illetve  tandíjának  alapösszegét,  a  szociális 
helyzet  alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét,  valamint a jogorvoslat 
lehetőségét és módját.

Az intézményvezető ettől  a gyakorlattól  abban az esetben térhet  el,  ha a térítési 
díjak illetve tandíjak befizetését alapítványi vagy egyéb támogatás formájában oldja 
meg. 

(5)  A fizetendő térítési díj összegéről szóló határozat ellen - a közoktatási törvény 
által  megszabott  módon  (Kotv.  83.  §)  -  felülbírálati  kérelem,  illetve 
törvényességi kérelem nyújtható be.

A térítési  díj összegét a tanulónak lehetősége van részletben is megfizetni az 
intézmény igazgatója által megszabott időpontban és módon.

(6)  A vizsgákkal kapcsolatban előírt térítési díj fizetési kötelezettségének a tanuló 
az intézmény igazgatója által megszabott időpontban egy összegben tesz eleget.



4

(7)  Az intézmény igazgatója a térítési  és tandíj megállapításával, megfizetésével 
kapcsolatos adatokról nyilvántartást vezet.

(8)  Nem kell térítési díjat fizetnie az állami gondoskodás alatt álló  és a hátrányos 
helyzetű tanulónak.

Vegyes átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

6. §

(1) E rendelet  2008.  szeptember  1.  napján lép hatályba  ezzel  egyidejűleg  hatályát 
veszti az 5/2008.(Iv.25.) számú rendelet valamint a 2/2008.(II.29.) számú rendelet 
20.§-a.

Márok Csaba Dr. Woth László
polgármester        jegyző

A rendelet kihirdetve!
Mezőfalva, 2008. augusztus 29.

Dr. Woth László
       jegyző


