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Tisztelt Közgyőlés!

Minısített szótöbbség!

Az elıterjesztés általános indoklása, hogy az elıterjesztés tárgyát képezı hatályos rendeletünk
megalkotására felhatalmazást adó közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdését,
és a 124. § (21) bekezdését 2012. szeptember 1-jével hatályon kívül helyezték, így az új jogszabályi
környezetnek megfelelıen szükségessé vált a helyi rendelet hatályon kívül helyezése.

Az új szabályokat a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a
nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: kormányrendelet) tartalmazza.

Az Nkt. 83. § (2) bekezdése kimondja, hogy a fenntartó meghatározza a kérhetı térítési díj és tandíj
megállapításának szabályait.

A kormányrendelet 33-36. §-áig fogalmazza meg a térítési díjak és tandíjak fizetésének alapelveit és
kereteit. A kormányrendelet 33. §-a újraértelmezi a térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok
körét. A 34-35. §-a a térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások körét tárgyalja és
meghatározza annak lehetséges mértékének kereteit. A 36. §-a a tandíj megfizetése mellett igénybe
vehetı szolgáltatások körét határozza meg, illetve felruházza az intézményvezetıt az adott köznevelési
intézmény tekintetében, hogy döntsön a fenntartó által hozott szabályok alapján a térítésmentes
ellátásokról, a térítési díj és a tandíj pontos összegérıl, az adható kedvezményekrıl és a befizetés
módjáról.

A jogszabályváltozásból adódó új szabályokat a jövıben nem helyi rendeletben kell meghatározni. Az
új szabályok önkormányzati határozatban kerülnek meghatározásra. (lásd a 221. sz.
elıterjesztés)

Az elıterjesztés készítésekor figyelemmel voltunk arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése 2011. szeptember 29-i ülésén elfogadta az 52/2011. (X. 5.)
önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításáról, így az elıterjesztést a
honlapon közétesszük, melyrıl a közgyőlés által alapított lapban figyelemfelhívást jelentettünk meg.

Az elıkészítı munka során szem elıtt tartottuk, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
17. §-a kötelezıvé teszi az elızetes hatásvizsgálat végzését, mely a következı:

Társadalmi hatás, gazdasági, költségvetési hatás: A kormányrendelet felhatalmazza a fenntartót,
hogy meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján az intézmény vezetıje dönt a térítési díj és
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a tandíj összegérıl, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható
kedvezményekrıl, valamint a befizetés módjáról. Ezeket a szabályokat a jövıben nem kell
önkormányzati rendelet formájában rögzíteni.
Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
A

jogszabály

megalkotásának

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

következményei: A hatályos rendelet nem felel meg a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvénynek, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
kormányrendelet elıírásainak.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem
igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Humán Bizottság a Közgyőlés
hetében tárgyalja, a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnoknak véleményezésre megküldésre került.

Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a módosító rendelet-tervezetet
elfogadására.
Szekszárd, 2012. október 16.
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének ……/2012. (…..) önkormányzati
rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról,
valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló
28/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezésérıl
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25.
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4)
bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti
és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3)
bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság
véleményének kikérésével – a következıket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti:
1. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet.
2. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
34/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet.
3. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
34/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet.
4. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
13/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet.
2. §
Ez a rendelet 2012. október 30-án …. órakor lép hatályba, és hatályba lépését követı 10. napon
hatályát veszti.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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HATÁLYOS RENDELET!
Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az
önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben
igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és
tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról*
a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kötv.) 66. §-ának (2) bekezdésében és 124. §-ának (21) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı
térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról a következı rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı
a) óvodára;
b) általános iskolára;
c)1
d) gimnáziumra, szakközépiskolára (a továbbiakban együtt: középiskola);
e) alapfokú mővészetoktatási intézményre [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola];
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre;
g) diákotthonra és kollégiumra [a továbbiakban: kollégium; az a)-g) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási
intézmény];
h) pedagógiai szakszolgálatra,
i) pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekre (a továbbiakban: a)-i) pont alattiak együtt: közoktatási
intézmény).
j) a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokra, a nevelı-oktató munkát végzı szakemberekre;
k) a közoktatási intézmények tanulóira, kiskorú tanulóinak szüleire, gyámjára,
l) a közoktatási intézmények felnıtt oktatásában résztvevıkre.
Az ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatások
2. §
(1) A közoktatási intézményekben a Kötv. 114. §-ában meghatározott szolgáltatások vehetık ingyenesen
igénybe.
(2) A közoktatási intézményekben a Kötv. 114. §-ában meghatározott szolgáltatásokon kívül csak azok vehetık
ingyenesen igénybe, amelyeket a fenntartó az intézmény pedagógiai, szakmai programjának jóváhagyásakor
ingyenes szolgáltatásként engedélyezett.
A térítési díj fizetési kötelezettség és annak mértéke
3. §
Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati
feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások körét a Kötv. 115. §-a tartalmazza.
4. §
A térítési díj mértéke a Kötv. 115. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként, a
szakmai feladatra – a tanévkezdéstıl számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) a Kötv. 115. §-a (1) bekezdésének a) pontja esetén 20 %-a,
b) a Kötv. 115. §-a (1) bekezdésének b) pontja esetén 15 %-a,
c)2 a Kötv. 115. §-a (1) bekezdésének c) pontja esetén 18 éven aluli tanulóknál 12 %-a,
*

A rendeletet a közgyőlés a 2007. június 21-i ülésén fogadta el.
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 44/2011.(VII.5.) szekszárdi ör. 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011. július 10-tıl.
2
Módosította a 13/2010.(VI.1.) szekszárdi ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. június 1-tıl.
1
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d)3 A Kötv. 115. §-a (1) bekezdésének c) pontja esetén 18 év feletti, de 22 éven aluli tanulóknál 27 %-a,
e) a Kötv. 115. §-a (1) bekezdésének d) pontja esetén 25 %-a,
f) a Kötv. 115. §-a (1) bekezdésének e) pontja esetén 50 %-a.
A tandíjfizetési kötelezettség és annak mértéke
5. §
Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati
feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehetı szolgáltatások körét a Kötv. 116. §-a tartalmazza.
6. §
A tandíj mértéke a Kötv. 116. §-a (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként, a szakmai
feladatra – a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) a Kötv.116.§-a (1) bekezdésének a) pontja esetén 50 %-a,
b) a Kötv.116.§-a (1) bekezdésének b) pontja esetén 50 %-a,
c) a Kötv.116.§-a (1) bekezdésének c) pontja esetén 100 %-a,
d) a Kötv.116.§-a (1) bekezdésének d) pontja esetén 100 %-a,
e) a Kötv.116.§-a (1) bekezdésének e) pontja esetén 100 %-a.
Tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmények
7. §
(1) A térítési díjat és a tandíjat a tanulmányi eredménytıl függıen a (2) bekezdésben foglaltak szerint
csökkenteni kell.
(2) Tanulmányi eredmény alapján a fizetendı térítési-, illetve tandíj összegébıl
a) az e bekezdés b) - c) pontja hatálya alá nem tartozó nevelési-oktatási intézményekben
- 4,5 - 5 tanulmányi eredmény esetén

50 % mértékő

- 4 - 4,4 tanulmányi eredmény esetén 40 % mértékő
- 3,5 - 3,9 tanulmányi eredmény esetén 25 % mértékő
- 3 - 3,4 tanulmányi eredmény esetén 10 % mértékő
b) szakiskolában – ideértve a felnıttoktatást is –
- 4 - 5 tanulmányi eredmény esetén

50 % mértékő

- 3 - 3,9 tanulmányi eredmény esetén 40 % mértékő
- 2,5 - 2,9 tanulmányi eredmény esetén 20 % mértékő
c) alapfokú mővészetoktatási intézményben
- 4,5 - 5 tanulmányi eredmény esetén

20 % mértékő

- 4 - 4,4 tanulmányi eredmény esetén 10 % mértékő
kedvezményt kell adni.
(3) A térítési díj - a Kötv. 117. § (1) bekezdés a) pontja kivételével - nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint
a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zenemővészeti ág esetén 10, más mővészeti ág esetén
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Módosította a 13/2010.(VI.1.) szekszárdi ör. 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. június 1-tıl.
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húsz százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzető tanulók tekintetében nem alkalmazható, tılük térítési díj nem
szedhetı.
Szociális helyzet alapján adható kedvezmények
8. §
(1)4 Érettségi utáni szakképzési évfolyamokon; felnıttoktatásban; alapfokú mővészetoktatási intézményben két
vagy annál több tanszakra járó gyermek, tanuló esetében szociális helyzete alapján a tandíj és a térítési díj
alapösszegét az intézményvezetı kérelemre – e rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe
véve – legfeljebb további 50 %-kal csökkentheti.
(2) A kedvezmény mértékének megállapításánál a nevelési-oktatási intézmény házirendjében szabályozottakkal
összhangban figyelembe kell venni különösen, hogy a gyermek, tanuló
a) tartósan beteg,
b)5 kettı vagy annál több gyermekes családban él,
c) egyedülálló és/vagy tartósan beteg és/vagy fogyatékos szülı által nevelt,
d) gyámság alatt áll,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
f) védelembe vétel alatt áll,
g) felnıttoktatás esetén családtagjai eltartásáról is gondoskodik.
(3) Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a gyermeknek, tanulónak, akinek családjában az
egy fıre jutó nettó jövedelem meghaladja a kötelezı legkisebb munkabér mindenkori összegét.
9. §
(1) A szociális helyzet alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket szeptember 15-ig, illetve január 15-ig az
intézmény vezetıjének kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell a gyermekkel, tanulóval közös háztartásban élık jövedelemigazolását, valamint a
szociális kedvezményre való jogosultságot.
(3) A nevelési-oktatási intézmény vezetıje a kérelmekrıl határozatban dönt.
(4) Az intézményvezetı (3) bekezdés alapján hozott határozata ellen a Kötv. 83. §-ában meghatározott szabályok
szerint lehet jogorvoslattal élni.
A térítési díj és tandíj fizetésének módja
10. §
(1)6 A térítési díjat és a tandíjat tanítási félévenként - az elsı félévben legkésıbb szeptember 30-ig, a második
félévben legkésıbb február 28-ig - átutalással, az iskola számlaszámát tartalmazó postautalványon vagy az iskola
pénztárába történı befizetéssel kell teljesíteni.
(2)7 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.
Nem magyar állampolgárok által fizetett díjak
11. §
(1) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Kötv. 110. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak hatálya alá ha nemzetközi szerzıdés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, illetve az ingyenességet biztosító
viszonosság hiányában –, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat
igénybevételéért díjat fizet.
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Módosította a 34/2008.(X.1.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2008. október 1-tıl.
Módosította a 34/2007.(X.1.) szekszárdi ör. 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007. október 1-tıl.
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Módosította a 34/2007.(X.1.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2007. október 1-tıl.
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(2) A díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó - tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra
jutó hányada.
(3) A közoktatási intézmény vezetıje a díjat csökkentheti vagy elengedheti, amennyiben a gyermek, tanuló
szociális helyzete, így különösen családi, jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik, vagy a tanuló kimagasló
tanulmányi eredménye alapján erre érdemes.
(4) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendeletbe meghatározott
jogosulti körbe tartozó személyek az önkormányzat közoktatási intézményeiben a magyar állampolgárokkal
azonos feltételekkel vehetik igénybe a közoktatási törvényben biztosított szolgáltatásokat.
Sajátos helyzet meghatározása
(a Kötv. 66. §-ának (5) bekezdéséhez)8
12 . §
Az általános iskolai felvétellel összefüggésben sajátos helyzetnek minısül, ha a gyermek/tanuló
a) tartósan beteg,
b) három- vagy többgyermekes családban él,
c) testvére vagy testvérei már az adott iskola tanulói,
d) egyedülálló és/vagy tartósan beteg és/vagy fogyatékos szülı által nevelt,
e) gyámság alatt áll,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
g) védelembe vétel alatt áll, s adott iskolában történı felvételére a gyámhatóság és/vagy a gyermekjóléti központ
tett javaslatot.
Záró rendelkezések
13. §
(1) E rendelet 8., 9. 11. és 12. §-ában használt jövedelem, család és háztartás fogalmak alatt a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a (1) bekezdésének a), c) és f) pontjában
meghatározottakat kell érteni.
(2) E rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat azoknál kell alkalmazni, akik 2005/2006. tanítási évben
kezdték meg tanulmányaikat, majd ezt követıen a belépı új évfolyamokra felvett tanulóknál.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési
díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 8/1996.(III.1.) Kgy rendelet, továbbá a módosításáról
szóló 27/1999.(XII.22.) Kgy rendelet, 20/2003.(XI.3.) szekszárdi ör, 22/2005.(X.3.) szekszárdi ör. és a
kiegészítésérıl szóló 32/2006.(XII.21.) szekszárdi ör.
Horváth István
polgármester

Dr. Kilián Orsolya
jegyzı

Záradék:
A kihirdetés napja: 2007. június 27.
Dr. Kilián Orsolya
jegyzı
Módosította a
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34/2007.(X.1.) szekszárdi ör.
34/2008.(X.1.) szekszárdi ör.
13/2010.(VI.1.) szekszárdi ör.
44/2011.(VII.5.) szekszárdi ör.

Módosította a 44/2011.(VII.5.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2011. július 10-tıl.
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