
33/2005.(VI.27.) MÖK számú rendelet 

Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és 
tandíjak megállapításának szabályairól 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban: Kötv.) 124.§ (21) bekezdés a.) 
pontjában  foglalt felhatalmazás alapján, a Kötv. 117. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az önkormányzat és társulása által 
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak 
megállapításának szabályairól a következő rendeletet alkotja  

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő 

a) óvodára, 
b) a Mezőberény - Bélmegyer  Kistérségi Általános Iskola, Városi Alapfokú Zene- és 

Művészetoktatási Intézmény, Kollégium  és Pedagógiai Szakszolgálatra 
c) gimnáziumra, 
d) középfokú iskolai kollégiumra; 
    (a továbbiakban a)-d)-ig együtt: nevelési-oktatási intézmények) 
e) az intézményekben dolgozó pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát végző más 

szakemberekre, 
f) az intézmények tanulóira, kiskorú tanulóinak szüleire, gyámjára. 

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

 

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 
 

2.§ 
 
Az önkormányzat az intézményeiben a Kötv. 114.§-ában meghatározottakon kívül további ingyenes 
szolgáltatást normatív módon nem biztosít. 
 

A térítési díj fizetési kötelezettség köre és mértéke 
 

3. § 
 
Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati 
feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 115. §-a 
tartalmazza. 
 

4. § 
 

(1) A térítési díj mértékének számítási alapja a Kötv. 115. § (1) bekezdésében meghatározott 
szolgáltatás esetén tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéstől számított - folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányada ezer forintra kerekítve: 

 
       a.) a Kötv. 115.§ (1) bekezdés b) pontja esetén 20 %-a, 
        b.) a Kötv. 115.§ (1) bekezdés c) pontja esetén 18 éven aluli tanulóknál 10 %-a, 



        c.) a Kötv. 115.§ (1) bekezdés c) pontja esetén 18 év feletti, de 22 éven aluli tanulóknál 
20 %-a 

        d.) a Kötv. 115.§ (1) bekezdés d) pontja esetén 30 %-a, 
        e.) a Kötv. 115.§ (1) bekezdés e) pontja esetén 35 %-a. 
 
(2) Tanulmányi eredménytől függően adható  térítési díj kedvezmények: 
 

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

 
(3) A térítési díj kedvezményt  azonos tanulmányi átlagra, azonos mértékben kell megállapítani. 

 

A tandíjfizetési kötelezettség köre, mértéke és teljesítésének határideje 
 

5.§  
 

Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá az önkormányzati 
feladatellátás keretében tandíjért  igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 116. §-a tartalmazza. 

6. § 
 
(1)1 A tandíj összegének  számítási alapja a Kötv. 116. §. (1) bekezdés a)-d) pontjában 
meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - 
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. 
 
(2) A Kötv. 116.§ (1) bekezdés a)-d)  pontja esetén a tanulmányi eredménytől függően a tandíj 

összege legfeljebb  
      - 4,51 tanulmányi átlag felett: 40 %-kal, 
      - 3,51-4,5 tanulmányi átlagnál: 20 %-kal 
      csökkenthető. 
 
(3) 2A tandíj összegének a meghatározása a Kötv. 116. §. (1) bekezdés e) pontjában 
meghatározottak esetén a nappali oktatásban részt vevők tekintetében az intézményvezető hatásköre 
a jogszabályi keretek közt, de nem haladhatja meg a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított 
- folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.” 
 
(4) A tanévre megállapított térítési díjakat , tandíjakat az intézményi házirendben meghatározottak 

szerint kell befizetni. 
 

Szociális körülmények alapján adható kedvezmények 
 

7. § 
 

(1) A nevelési, oktatási intézmény vezetője a tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről, a 
képzésben résztvevő tanulót, illetve törvényes képviselőjét a szolgáltatás igénybevétele előtt 
legalább 15 nappal határozatban értesíti, mely tartalmazza a tanuló által igénybe vett szolgáltatás 
térítési díjának, illetve tandíjának összegét és befizetésének módját és határidejét, tájékoztatást 
tartalmaz a szociális helyzeten és tanulmányi eredményen alapuló kedvezmények 
igénybevételének feltételeiről. 

                                                 
1 Módosította a 9/2011. (III. 29.) sz.önk. rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2011.04.01-től. 
2 Módosította a 9/2011. (III. 29.) sz.önk. rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2011.04.01-től. 



(2) Kérelemre legfeljebb 100 %-os térítési díj, illetve tandíjkedvezményben részesülhet az a tanuló, 
hallgató, ahol a család összes nettó jövedelmének egy főre eső összege a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimumot 1000 forinttal meghaladó összeghatár alatt van, és tanulmányi eredménye 
legalább 4,0. 

(3) Kérelemre legfeljebb 50  %-os térítési díj (kivéve az étkezési térítési díj), illetve 
tandíjkedvezményben részesülhet az a tanuló, hallgató, ahol a család összes nettó jövedelmének 
egy főre eső összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot 2000 forinttal meghaladó 
összeghatár alatt van, és tanulmányi eredménye legalább 3,5. 

(4) A települési önkormányzatok képviselő-testületei a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került családok részére a térítési díjat , illetve tandíjat teljes mértékben 
átvállalhatják a rendkívüli élethelyzet fennállásáig, melyet a családnak nem kell megtérítenie. 
Ebben az esetben az önkormányzat a térítési díj, illetve tandíj összegét közvetlenül a nevelési 
oktatási intézménynek fizeti ki, utalja át. 

(5) Térítési,  vagy tandíj  kedvezmény csak egy jogcímen adható. 
(6) Térítési,  vagy tandíj  díj kedvezmény csak a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi 

előirányzat sérelme nélkül, a meghatározott keretek között adható. 
 

8. § 
 

(1) A szociális körülmények alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket - tanévenként kétszer - a 
nevelési, oktatási intézmény vezetője bírálja el. A kérelemhez csatolni kell a tanulóval, 
hallgatóval egy háztartásban élők jövedelemigazolását.  

(2) A nevelési, oktatási intézmény vezetője a kérelmekről határozatban köteles dönteni. 
(3) A kedvezmény iránti kérelmeket 

(7) szeptember 15-ig, illetve 
(8) január 15-ig az intézmény vezetőjének kell benyújtani. 

 
9. § 

 

Alapfokú művészetoktatás térítési díja 
 
(1) Alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulók által fizetendő térítési díj 2005/2006-os 

tanévtől felmenő rendszerben nem lehet kevesebb ( Kötv. 117. § (2) bekezdés előírása szerint)  
egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás  

 zeneművészeti ág esetén tíz ( a 2005-ös költségvetési évben  10.500.- Ft),  
 más művészeti ág  esetén húsz ( a 2005-ös költségvetési évben 10.800.- Ft) 
százaléka. 

(2) Előképző évfolyamon fizetendő térítési díja az (1) bekezdés a.) pontja szerinti összeg 1/3-a.  
(3) E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók ( Kötv. 121. §  (1) 14. pontja szerint meghatározott)  

tekintetében nem alkalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető. 
 

10. §3 
 

Pedagógiai szakszolgálat térítési díjai 
 

11. § 
 
Az intézményvezető elutasító határozata ellen a Kötv. 83.§-ában meghatározott szabályok szerint 
lehet jogorvoslattal élni. 

                                                 
3 Hatályon kívül helyezte a 9/2011. (III. 29.) sz.önk. rendelet 2.§-a. Hatálytalan 2011.04.01-től. 



 

Záró rendelkezés 
 

12. § 
 
(1) A rendelet 7.§ és 8.§-ában használt jövedelem, család és háztartás fogalmak alatt a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdésnek a), c), d) és 
f) pontjaiban meghatározottakat kell érteni. 

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005. szeptember 1-jétől kell 
alkalmazni. 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23 /1999. (VIII.30.) MÖK sz. 
rendelet, valamint az ezt módosító 33/2000. (XII. 4.) MÖK sz., a 22/2001.(XI. 30.) MÖK sz., a 
15/2003.(VI. 30. ) MÖK sz. valamint a  43/2004.(XII.20.) MÖK számú rendelet. 

 
Mezőberény, 2005. június 24. 

 Cservenák Pál Miklós 

polgármester 

Dr. Hantos Katalin 

jegyző 
 
 
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Mezőberény, 2005. június 27. 
 
                                                                                                Dr. Hantos Katalin 
                                                                                                         jegyző 
 


