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Egyszerő szótöbbség

Tisztelt Közgyőlés!
2012. augusztus 31-ig nevelési-oktatási intézményeink a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (továbbiakban: Kötv.) adta keretek között, az önkormányzati fenntartású
közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak
megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007. (VI.27.)
szekszárdi ör. rendelkezései alapján állapították meg a szolgáltatásaikért fizetendı díjakat.
2012. szeptember 1-jén hatályba lépett a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezı 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.), mely újra
szabályozta a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj, illetve tandíj
ellenében biztosított köznevelési feladatokat.
A Korm. rend. 36. § (4) bekezdése felhatalmazza a fenntartót, hogy meghatározza azokat a
szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetıje dönt a térítési díj és a
tandíj összegérıl, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható
kedvezményekrıl, valamint a befizetés módjáról. Ezeket a szabályokat a hatályos elıírások
szerint nem kell önkormányzati rendelet formájában rögzíteni.
A javaslattétel során a Korm. rend. elıírásainak úgy igyekeztünk megfelelni, hogy minél
kevesebb módosítást kelljen végrehajtani a már bevált önkormányzati rendeleti
szabályozáson.
A javaslat I. pontja (utalva a Korm. rend. megfelelı szakaszára) meghatározza a
térítésmentesen igénybe vehetı szolgáltatások körét.
A II. pont tartalmazza a térítési díjas szolgáltatásokra utalást, illetve a térítési díj mértékét.
A II. 2. a) – c) pontjaiban (nem térítésmentes egyéb szolgáltatások, illetve az alapfokú
mővészeti oktatás egy tanszakon) a fizetendı térítési díj mértéke megegyezik a korábbi
mértékkel. A II. 2. d) pontja (nem tanköteles tanulók második alkalommal történı
évfolyamismétlése) pedig az új szabályozás szerint 20-40 %-os mértéket tesz lehetıvé,
szemben a korábbi 25-50 %-kal, ezért a 40 %-os mértéket javasoljuk (az önkormányzati
rendeletben 50 % szerepelt).
A II. 3. pontban szabályozott vendégtanulói jogviszony az önkormányzati rendeletben nem
szerepelt, a Korm. rend. alapján viszont – amennyiben nem közismereti képzés elsajátítására
irányul vagy nem a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony – térítésidíjköteles szolgáltatás, melynek mértéke 3-30 %, ezért a 15 %-os mértéket javasoljuk.

A III. pont a tandíjas szolgáltatásokat, illetve a tandíj mértékét rendezi. A III. 2. a) – c) pontjai
megfelelnek az önkormányzati rendeletnek (alapfokú mővészetoktatás egyéb esetei,
pedagógiai programhoz nem kapcsolódó egyéb szolgáltatás, középfokú iskola évfolyamának
harmadik és további ismétlése). A III. 2. d) pont a második vagy további szakképesítésre
vonatkozik, mely korábban a Kötv. szerint térítési díjas szolgáltatásnak számított, ezért 20 %os mértékő volt, a jelenlegi javaslat pedig 50 %. (Iskoláink jelenleg nem nyújtják ezt a
szolgáltatást.)
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A javaslat IV. pontja a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményekre vonatkozik: a
kedvezmények mértékén nem változtattunk.
Az V. pont a szociális helyzet alapján adható kedvezmény feltételeit tartalmazza, a VI. pont a
befizetés módjáról rendelkezik. A befizetési határidıket az alapfokú mővészeti iskola
javaslatára (a gyakorlati tapasztalatok alapján) egy-egy hónappal késıbbi idıpontban
határoztuk meg.
A VII. pont a nem magyar állampolgárokra vonatkozó díjfizetési kötelezettségrıl szól,
melynek feltételeit konkrétabbá tettük, ezzel némileg szőkebb teret engedve az
intézményvezetıi döntésnek: a javaslat a díjfizetés teljes elengedését nem támogatja, a
tanulmányi eredmény beszámítását és a szociális helyzet megítélését pedig egyértelmőbbé
teszi.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2012. október 11.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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Határozati javaslat
Határozat tárgya: A köznevelési intézményekben 2012/2013. tanévben fizetendı térítési díjak
és tandíjak
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a nemzeti köznevelésrıl szóló
törvény végrehajtásáról rendelkezı 229/2012. (VIII.28.) Korm. rend. (Korm. rend.) 36. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazással a köznevelési intézményeiben fizetendı térítési és
tandíjak összegét, az adható kedvezményeket és a befizetés módját az alábbiak szerint
határozza meg:
I.
A köznevelési intézményekben a Korm. rend. 33. §-ában meghatározott szolgáltatások
vehetık ingyenesen igénybe, továbbá azok a szolgáltatások, melyeket a fenntartó az
intézmény pedagógiai, szakmai programjának jóváhagyása során engedélyezett, illetve
melyekhez egyetértését adta.
II.
1. A köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások
körét a Korm. rend. 34. §-a és 35. §-a tartalmazza.
2. A térítési díj mértéke a Korm. rend. 34. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás
esetén tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának:
a) a Korm. rend. 34. § (1) bekezdés a) pontja esetén 15 %-a,
b) a Korm. rend. 34. § (1) bekezdés b) pontja esetén 18 éven aluli tanulóknál 12 %-a,
c) a Korm. rend. 34. § (1) bekezdés b) pontja esetén 18 év feletti, de 22 éven aluli
tanulóknál 27 %-a,
d) a Korm. rend. 34. § (1) bekezdés c) pontja esetén 40 %-a.
3. A térítési díj mértéke a Korm. rend. 35. § (2) bekezdése szerinti vendégtanulói
jogviszony esetén a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának 15 %-a.
III.
1. A köznevelési intézményekben tandíj megfizetése
szolgáltatások körét a Korm. rend. 36. §-a tartalmazza.

mellett

igénybe

vehetı

2. A tandíj mértéke a Korm. rend. 36. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás
esetén tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának:
a)
b)
c)
d)

a Korm. rend. 36. § (1) bekezdés a) pontja esetén 50 %-a,
a Korm. rend. 36. § (1) bekezdés b) pontja esetén 100 %-a,
a Korm. rend. 36. § (1) bekezdés c) pontja esetén 100 %-a,
a Korm. rend. 36. § (1) bekezdés d) pontja esetén 50 %-a.
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IV.
1. Tanulmányi eredmény alapján a fizetendı térítési díj, illetve tandíj összegébıl az
alábbi mértékő kedvezményt kell adni:
a) alapfokú mővészeti iskolában
4,51 – 5,00 tanulmányi eredmény esetén 20 %,
4,01 – 4,50 tanulmányi eredmény esetén 10 %.
b) egyéb köznevelési intézményben
4,51 – 5,00 tanulmányi eredmény esetén 50 %,
4,01 – 4,50 tanulmányi eredmény esetén 40 %,
3,51 – 4,00 tanulmányi eredmény esetén 25 %,
3,01 – 3,50 tanulmányi eredmény esetén 10 %.
2. A térítési díj összege egy tanítási évben nem lehet kevesebb a Korm. rend. 35. § (1)
bekezdésében meghatározott alsó határértéknél.
V.
1. Szociális helyzet alapján a térítési díj, illetve a tandíj összegét kérelemre a köznevelési
intézmény vezetıje az alábbiakat figyelembe véve legfeljebb további 50 %-kal
csökkentheti:
a) a kedvezmény mértékének megállapításánál figyelembe kell venni különösen,
hogy a gyermek, tanuló
- ingyenesen jogosult az elsı alapfokú mővészetoktatásban való részvételre,
- tartósan beteg,
- kettı vagy annál több gyermekes családban él,
- egyedülálló és/vagy tartósan beteg és/vagy fogyatékos szülı által nevelt,
- gyámság alatt áll,
- családtagjai eltartásáról is gondoskodik,
b) szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a gyermeknek,
tanulónak, akinek családjában az egy fıre jutó nettó jövedelem meghaladja az
adott évre érvényes kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) összegét.
2. A szociális helyzet alapján adható kedvezmény iránti kérelmet szeptember 15-ig,
illetve január 15-ig kell benyújtani az intézmény vezetıjének. A kérelemhez csatolni
kell a szociális kedvezményre való jogosultság igazolását, továbbá a gyermekkel,
tanulóval közös háztartásban élık jövedelemigazolását. Az intézmény vezetıje a
kérelmekrıl határozatban dönt, mely ellen a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi
CXC. törvény (Nkt.) 37. §-a alapján jogorvoslattal lehet élni.
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VI.
1. A térítési díjat és a tandíjat tanítási félévenként – az elsı félévben legkésıbb október
31-ig, a második félévben legkésıbb március 31-ig – átutalással, az iskola
számlaszámát tartalmazó postautalványon vagy az iskola pénztárába történı
befizetéssel kell teljesíteni.
2. Az intézmény vezetıje – kérelemre – a térítési díj és a tandíj megfizetésére legfeljebb
öt havi részletfizetést engedélyezhet, ha a tanuló, illetve szülıje igazolja, hogy a
térítési díj, tandíj egyösszegő megfizetése számára aránytalan megterhelést jelent.
VII.
1. Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az Nkt. 92. § (1)-(6) bekezdésében
foglaltak hatálya alá – ha nemzetközi szerzıdés vagy jogszabály másképpen nem
rendelkezik – az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai
szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet.
2. A díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányada.
3. A díjat az intézmény vezetıje az alábbiak szerint csökkentheti:
a) 4,51 – 5,00 tanulmányi eredmény esetén a IV.1. pont szerinti mértékben,
b) szociális helyzet alapján a V. pont szerinti mértékben és feltételekkel.
VIII.
A közgyőlés felkéri a köznevelési intézmények vezetıit, hogy a 2012/2013. tanévre
fizetendı térítési díjakat, tandíjakat és egyéb díjakat a határozatnak megfelelıen
állapítsák meg, s a díjak összegérıl, az adható kedvezményekrıl, valamint a befizetés
módjáról az érintett tanulókat, illetve szüleiket tájékoztassák, értesítsék.

Határidı: 2012. október 25.
a VIII. pont tekintetében: 2012. november 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
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