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Tisztelt Képviselő-testületi 

A Szent László Gimnáziumban a szakképzési tevékenység megszűnt. A képviselő-testület a 
758/2009.(V.21.).sz. határozatával az iskola alapító okiratát módosította. 

A változásokat a rendeleten is át kell vezetni, mert: 

• önkormányzati és 
• intézményi névváltozás, 
• EU csatlakozás miatt az EU-s jogszabályoknak való megfeleltetés 

szükségessé teszik. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, 
Oktatási Bizottsága valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottsága az augusztusi ülésén tárgyalja a 
rendelet - tervezetet, a hozott határozatot a bizottsági elnökök a képviselő - testületi ülésen 
ismertetik. 

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium tanulóinak térítési-és 
tandíjfizetéséről szóló .../2009.(....) sz. önkormányzati rendeletét. 

Budapest, 2009. augusztus 10. 

dr.Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 
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20/2007.(VI.15.) Budapest Kőbányai 
Önkormányzati rendelet a 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Szent 
László Gimnázium és Szakközépiskola 
tanulóinak térítési- és tandíjfizetéséről 

„(/2009.(...) Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzati rendelet a 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szent László Gimnázium 

tanulóinak térítési- és tandíjfizetéséről 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő - testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja: 

M 
(1) Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 115. § (1) 
bekezdés d), e) pontjai, a 116. § (1) bekezdés 
d), e) pontjai, a 117. § (1) bekezdés d), e) 
pontjai és a (2), (3), (4), (5) bekezdései 
alapján a térítési- és tandíjat a tanulmányi 
eredménytől függően az egy tanulóra jutó 
kiadásoknak megfelelően differenciáltan 
állapítja meg. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 

l -§ 
(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
115. § (1) bekezdés d), e) pontjai, a 116. § (1) 
bekezdés d), e) pontjai, a 117. § (1) bekezdés 
d), e) pontjai és a (2), (3), (4), (5) bekezdései 
alapján a térítési- és tandíjat a tanulmányi 
eredménytől függően az egy tanulóra jutó 
kiadásoknak megfelelően differenciáltan 
állapítja meg. 

Ennek megfelelően a Budapest Kőbányai 
Önkormányzat Szent László Gimnázium és 
Szakközépiskolában az alábbi térítési- és 
tandíjakat kell fizetni: 

a./ Azon tanulók, akik 
- a nappali oktatás munkarendje szerinti 
oktatásban a második szakképesítésre való 
felkészítést, 

Ennek megfelelően a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László 
Gimnáziumban az alábbi térítési- és tandíjakat 
kell fizetni: 

az iskolai szakképzési évfolyamon 
napközis foglalkozást vagy 
tanulószobai ellátást vesznek igénybe, 
a következő mértékű térítési díjat 
tartoznak megfizetni, a tanulmányi 
eredményükhöz igazodva: 
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éves díj 
Ft 

féléves 
díj (F t ) 

I. Jeles (4,5 - 5) 55.800 27.900 

II. Jó (3,5 - 4,4) 68.300 34.150 

ÜL Közepes (2,5 -
3,4) 

80.800 40.400 

IV. Elégséges (2 -
2,4) 

92.900 46.450 

b./ Azon tanulók, akik az intézményben a 
tizenegyedik évfolyamtól kezdődően a 
tanulmányi 
követelmények nem teljesítése miatt az 
évfolyamot második alkalommal ismétlik 
meg, a tanórai és nem tanórai képzésért, 
tanulmányi eredményüktől függően a 
következő mértékű térítési díjat tartoznak 
fizetni. Ezen rendelkezés a felnőttoktatásban 
részt vevőkre is kiterjed. 

a./ Azon tanulók, akik az intézményben a 
tizenegyedik évfolyamtól kezdődően a 
tanulmányi követelmények nem teljesítése 
miatt az évfolyamot második alkalommal 
ismétlik meg, a tanórai és nem tanórai 
képzésért, tanulmányi eredményüktől függően 
a következő mértékű térítési díjat tartoznak 
fizetni. Ezen rendelkezés a felnőttoktatásban 
részt vevőkre is kiterjed: 

éves díj 

Ft 

féléves 
díj 
Ft 

éves díj 

Ft 

féléves 
díj 
Ft 

I. Jeles (4,5 - 5) 58.000 29.000 I. Jeles (4,5 - 5) 58.000 29.000 

II. Jó (3,5 - 4,4) 68.000 34.000 II. Jó (3,5 - 4,4) 68.000 34.000 

III. Közepes (2,5 -
3,4) 
IV. Elégséges (2 -
2,4) 

78.000 

90.000 

39.000 

45.000 

III. Közepes (2,5 -
3,4) 
IV. Elégséges (2 -
2,4) 

78.000 

90.000 

39.000 

45.000 

c./ Azon tanulók, akik az ingyenesen, 
valamint térítési díj ellenében igénybe vehető 
képzésen túl további szakképesítést kívánnak 
szerezni az intézményben, a tanulmányi 
eredményüktől függően a következő mértékű 
tandíjat tartoznak fizetni. 

éves díj 

I. Jeles (4,5 - 5) 

II. Jó (3,5-4,4) 

Ft 
50.000 
100.000 

180.000 

féléves 
díj (Ft) 
25.000 
50.000 

90.000 III. Közepes (2,5 
-3,4) 
IV. Elégséges (2 235.000 117.500 
-2,4) 
d./ A tizenegyedik évfolyamtól kezdődően a b./ A tizenegyedik évfolyamtól kezdődően a 
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tanulmányi kötelezettség nem teljesítése 
miatt az évfolyam harmadik és további 
megismétlésekor a tanórai foglalkozások 
igénybevételéért is a tanulók a tanulmányi 
eredményüktől függően a következő mértékű 
tandíjat tartoznak fizetni. 

tanulmányi kötelezettség nem teljesítése miatt 
az évfolyam harmadik és további 
megismétlésekor a tanórai foglalkozások 
igénybevételéért is a tanulók a tanulmányi 
eredményüktől függően a következő mértékű 
tandíjat tartoznak fizetni. 

Ezen rendelkezés a felnőttoktatásban 
résztvevőkre is kiterjed. 

Ezen rendelkezés a felnőtU 
résztvevőkre is kiterjed. 

iktatásban 

éves díj féléves díj éves díj féléves 
díj 

Ft Ft Ft Ft 
I. Jeles (4,5 - 5) 50.000 25.000 I. Jeles (4,5 - 5) 50.000 25.000 
II. Jó (3,5-4,4) 100.000 50.000 II. Jó (3,5-4,4) 100.000 50.000 
III. Közepes (2,5 -
3,4) 
IV. Elégséges (2 -
2,4) 
e./ Tandíjfizetésre a 
kötelezettek esetében 
vizsgadíja: 

180.000 90.000 

235.000 117.500 

jogszabálynál fogva 
a középszintű érettségi 

III. Közepes (2,5 - 180.000 90.000 
3,4) 
IV. Elégséges (2 - 235.000 117.500 
2,4) 
e./ Tandíjfizetésre a jogszabálynál fogva 
kötelezettek esetében a középszintű érettségi 
vizsga díja: 

egy részből álló vizsga 
esetében 
két részből álló vizsga 
esetében 
informatika vizsga esetében 

4.000 Ft 

6.000 Ft 

8.000 Ft 

egy részből álló vizsga esetében 

két részből álló vizsga esetében 

informatika vizsga esetében 

4.000 Ft 

6.000 Ft 

8.000 Ft 
Ezen rendelkezés a felnőttoktatásban 
résztvevőkre is kiterjed. 

Ezen rendelkezés a felnőttoktatásban 
résztvevőkre is kiterjed. 

(2) A díjat félévkor és a beiratkozáskor kell 
megállapítani az utolsó teljesített félév 
alapján. 

(3) A tanuló tudásának értékelése és 
minősítése: a tanuló tudásának értékelésénél 
és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), 
elégséges (2), elégtelen (1). 

2. § (1) A tanulmányi átlageredmény 
megállapításánál az összes tanult tantárgy 
átlagtanulmányi eredményét kell figyelembe 
venni. A jelen rendelet 1. § (1) bekezdés a./ 
pontjának első francia bekezdésében 
érintettek esetén az érettségi eredményüket 
kell figyelembe venni. 

(2) A díjat félévkor és a beiratkozáskor kell 
megállapítani az utolsó teljesített félév alapján. 

(3) A tanuló tudásának értékelése és 
minősítése: a tanuló tudásának értékelésénél és 
minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), 
elégséges (2), elégtelen (1). 

2. § (1) A tanulmányi átlageredmény 
megállapításánál az összes tanult tantárgy 
átlagtanulmányi eredményét kell figyelembe 
venni. 

(2) A tanulmányi átlageredmény kiszámítását (2) A tanulmányi átlageredmény kiszámítását 
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egy tizedes pontosságig kell elvégezni és a 
kerekítés szabályai szerint alkalmazni. 

3. § (1) A képviselő-testület a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXDC. törvény 117. § (4) 
bekezdése alapján a díjkedvezményre, 
mentességre adható összeg nagyságát a 
beszedett iskolaszintű összegben állapítja 
meg. 
(2) A bevételi többlet az iskolai felszerelések, 
oktatási segédanyagok vásárlására fordítható. 

(3) A térítési- és tandíj magában foglalja az 
iskola létesítményeinek és felszereléseinek 
igénybevételét és használatát. 
(4) a) Az iskola igazgatója a térítési- és tandíj 
megfizetése alól mentesítheti azt a tanulót, 
akinek a tanulmányi eredménye legalább jó 
minősítésű és a tanuló családjában az egy 
főre eső jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegét legfeljebb 10.000 
Ft-tal forinttal haladja meg. 

b) Az iskola igazgatója a térítési- és tandíj 
megfizetése alól mentesítheti azt a tanulót, 
akinek a tanulmányi eredménye két éven át 
jeles minősítésű. 
c) Az iskola igazgatója a térítési- és tandíj 50 
% - ának megfizetése alól mentesítheti azt a 
tanulót, akinek a tanulmányi eredménye 
legalább jó minősítésű és a családjában az 
egy főre eső jövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
kétszeresét nem éri el. 
d) Az iskola igazgatója a térítési és tandíj 
fizetési kötelezettségtől írásban előterjesztett 
kérelemre elengedheti, vagy mérsékelheti aki 
a tanulmányi kötelezettségének önhibáján 
kívül nem tett eleget. 

e) Az iskolai oktatás tizenegyedik 
évfolyamától a nem tanórai foglalkozások 
igénybevétele térítési díjmentes. 

egy tizedes pontosságig kell elvégezni és a 
kerekítés szabályai szerint alkalmazni. 

3. § (1) A képviselő-testület a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117. § (4) 
bekezdése alapján a díjkedvezményre, 
mentességre adható összeg nagyságát a 
beszedett iskolaszintű összegben állapítja meg. 

(2) A bevételi többlet az iskolai felszerelések, 
oktatási segédanyagok vásárlására fordítható. 

(3) A térítési- és tandíj magában foglalja az 
iskola létesítményeinek és felszereléseinek 
igénybevételét és használatát. 
(4) a) Az iskola igazgatója a térítési- és tandíj 
megfizetése alól mentesítheti azt a tanulót, 
akinek a tanulmányi eredménye legalább jó 
minősítésű és a tanuló családjában az egy főre 
eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegét legfeljebb 10.000 Ft-tal 
forinttal haladja meg. 

b) Az iskola igazgatója a térítési- és tandíj 
megfizetése alól mentesítheti azt a tanulót, 
akinek a tanulmányi eredménye két éven át 
jeles minősítésű. 
c) Az iskola igazgatója a térítési- és tandíj 50 
% - ának megfizetése alól mentesítheti azt a 
tanulót, akinek a tanulmányi eredménye 
legalább jó minősítésű és a családjában az egy 
főre eső jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem 
éri el. 
d) Az iskola igazgatója a térítési és tandíj 
fizetési kötelezettségtől írásban előterjesztett 
kérelemre elengedheti, vagy mérsékelheti aki a 
tanulmányi kötelezettségének önhibáján kívül 
nem tett eleget. 

e) Az iskolai oktatás tizenegyedik 
évfolyamától a nem tanórai foglalkozások 
igénybevétele térítési díjmentes. 
0 A befizetés módját az iskolai SZMSZ 
szabályozza. 
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ZARO RENDELKEZÉSEK 4-§ 

Hatálybalépés 

4. § A rendelet 2007. szeptember l-jén lép 
hatályba a 2007/2008. tanévben a 
tizenegyedik évfolyamon tanulói jogviszonyt 
létesítők tekintetében, teljes körben a 
2008/2009. tanévtől. 

Verbai Lajos 
Polgármester 

Dr. Neszteli István 
Jegyző 

Hatálybalépés 

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő 
hónap első napján lép hatályba és 2010. 
augusztus 31-én hatályát veszti. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
a 20/2007.(VI.15.) sz. önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló, az Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja. 

Verbai Lajos 
polgármester 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

A kihirdetés napja: 2007. június 15. 

Hatálybalépés napja: 2007. szeptember 1. 

kihirdetés napja: 2009. 

A hatályba lépés napja: 2009. szeptember 
1. 
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