
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelési
oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításainak 

szabályairól szóló rendeletről 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 117. § (4) bekezdése 
értelmében a fenntartó határozza meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az óvoda 
vezetője, az iskola igazgatója dönt a törvényben meghatározottakon kívüli további ingyenes 
ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a 
szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról, a 124. § (21) 
bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó rendeletben állapítja meg azokat a szabályokat, 
amelyek alapján az óvoda vezetője, az iskola igazgatója dönt a Kt. 114. §-ában 
meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a 
tanulmányi eredmények alapján járó, és aszociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a 
nem magyar állampolgárt terhelő tandíj elengedéséről, mérsékléséről. 

Javasolom a 11/2010. (V. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, illetve új 
rendelet megalkotását tekintettel arra, hogy 20 ll. szeptember 1-j ei hatállyal módosul a Kt. A 
módosítás szerint az alapfokú művészetoktatási intézményben 5%-kal megemelkedik a 
térítési díj felső határa, ami az adott intézményben a szakmai feladatra jutó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának %-os értékéhez viszonyítva van meghatározva: a 18 éven aluli 
tanulóknál 5-15%-ról 5-20%-ra, a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál 15-35%-ról 15-
40%-ra változnak a mértékek. 

Az alapfokú művészetoktatásban - beleértve a tanulmányi eredmények alapján történő 

díjcsökkentést is - a térítési díj egy tanítási évben nem lehet kevesebb, mint az adott 
feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének 
zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. 
A 2010. költségvetési évben az alapfokú művészetoktatási intézményben az egy tanulóra 
számított normatív hozzájárulás 88 821 Ft volt. 

Hátrányos helyzetű tanulóktól térítési dij nem szedhető. 

Az adott intézményben a szakmai feladatra jutó kiadások egy tanulóra jutó hányada 
díjalapként került definiálásra a rendeletben. 
Az intézményben a szakmai feladatra jutó kiadás tanévre számított értékét a Gazdasági és 
Pénzügyi Iroda adja meg a Humán Iroda részére, aminek alapján az előző év októberi tanulói 
létszámadatok figyelembe vételével kerül meghatározásra a díjalap. 

A térítési díj és tandíj mértéke a tanulmányi eredménytől függően százalékos mértékben kerül 
meghatározásra. Ezen túlmenően szociális alapon kedvezmények adhatók. A fizetendő díjakat 
a rendelet alapján az intézményvezető állapítja meg adott tanulmányi félévre. 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
értelmében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg, ha 
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj 130%-t. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
(tanuló) aKt. alapján hátrányos helyzetű, így térítési díj az e körbe tartozóktól nem szedhető. 
A fentiek miatt a szociális helyzet alapján adható kedvezmények alsó határa a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj 131 %-ban kerűlt meghatározásra. 

Mellékletek: 
l. Rendelettervezet 
2. Törvényi hivatkozások 
3. Tájékoztató a díjalap meghatározásáról 
4. Térítési és tandíj minimum és maximum értékei 
5. Tájékoztató adatok a térítési díj mértékéről 
6. Tájékoztató adatok a tandíj mértékéről 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben 
foglaltak szerint megalkotja az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2011. július 25. 
' 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

..... /2011. ( ...... )önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési 
díjról és tandíjról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1.§ 

E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő 

a) óvodára, 
b) általános iskolára, 
c) fogyatékos gyermekeket nevelő nevelési-oktatási intézményre, 
d) alapfokú művészetoktatási intézményre és 
e) gimnazmmra 

(a továbbiakban együtt: intézmény). 

II. Fejezet 

A térítési díj és a tandíj 

l. A térítési díj és a tandíj alapja 

2.§ 

(l) Az l. §-ban meghatározott intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj 
meghatározásának alapja az l. mellékletben meghatározott díjalap. 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete legkésőbb augusztus 31-ig meghatározza a 
következő tanévben alkalmazandó díjalapot 

2. A térítési díj és a tandíj mértéke 

3. § 

(l) Az alapfokú művészetoktatási intézményben térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke 
a) a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap 

aa) 5%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
ab) 6%-a 4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlag, 
ac) 8%-a 3,6 és 4 közötti tanulmányi átlag, 



ad) 10%-a 3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átlag, 
ae) 15%-a 2 és 3 közötti tanulmányi átlag, 
af) 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén; 
b) a tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló 

esetében a díjalap 
ba) 15%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
bb) 20%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 
be) 25%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 
bd) 30%-a 2 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 
be) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén. 
(2) A gimnáziumban és a felnőttoktatásban térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke 

a) a felnőttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól a díjalap 
aa) 20%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
ab) 25%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 
ac) 30%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 
ad) 35%-a 2,0 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 
ae) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén; 
b) a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően a tanulmányi követelmények nem teljesítése 

miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlése esetében a díjalap 
ba) 40%-a a gimnáziumban, 
bb) 50%-a a felnőttoktatásban. 

4.§ 

(l) Az alapfokú művészetoktatási intézményben tandíjat kell fizetni, melynek mértéke 
a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 115. §-ában 

meghatározottat meghaladó számú tanórai foglalkozásért a tanév első napján a 18. életévét be 
nem töltött tanuló esetén a díjalap 

aa) 15%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
ab) 20%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 
ac) 25%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 
ad) 30%-a 2 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 
ae) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén; 
b) a Kt. 115. §-ában meghatározottat meghaladó tanórai foglalkozásért a tanév első 

napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap 
ba) 20%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
bb) 25%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 
be) 30%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 
bd) 35%-a 2,0 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 
be) 45%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén; 
c) a 22. életévét betöltött tanuló esetében a díjalap 

ca) 20%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
cb) 40%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 
cc) 60%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 
cd) 80%-a 2,0 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 
ce) 100%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

2 



es etén; 
d) a nem tanköteles, a nappali oktatás munkarendje szerint működő intézményben tanulói 

jogviszonyban nem álló óvodás esetében a díjalap 20%-a. 
(2) A gimnáziumban és a felnőttoktatásban tandíjat kell fizetni, melynek mértéke 

a) a tizenegyedik évfolyamától kezdődően a tanulmányi követelmények nem teljesítése 
miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése esetében a díjalap 

aa) 50%-a a gimnáziumban, 
ab) l 00%-a a felnőttoktatásban; 

b) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga- beleértve a javító 
és pótlóvizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem 
fejezett vizsga második vagy további javítóvizsgája esetén 

ba) egy részből álló vizsgára 12 OOO Ft, 
bb) két részből álló vizsgára 17 OOO Ft, 
be) informatika vizsgára 22 OOO Ft. 

(3) AKt. 110. § (8) bekezdésében maghatározott nem magyar állampolgárnak tandíjat kell 
fizetnie, melynek mértéke 

a) az általános iskolában és a gimnáziumban a díjalap 
aa) 20%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
ab) 40%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 
ac) 60%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 
ad) 80%-a 2,0 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 
ae) 100%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén; 
b) az óvodában a díjalap 100%-a. 

3. A térítésidíj- és tandíjkedvezmény 

5.§ 

(l) A gyermeket, illetve a tanulót a szociális helyzete alapján térítésidíj-, illetve 
tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, illetve a törvényes képviselője 

háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem amindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
a) 131-135%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj l %-a, 
b) 136% -140%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 20%-a, 
c) 141% -150%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 30%-a, 
d) 151% -160%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 40%-a, 
e) 161% -170%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 50%-a, 
j) 171% -180%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 60%-a, 
g) 181% -190%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 70%-a, 
h) 191% -200%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 80%-a, 
i) 20 l% -21 0%-a, a fizetendő dij a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 90%-a. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell 
igazolni. 

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként kétszer 
az intézmény vezetője bírálja el. 

(4) A díjkedvezmény iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani az adott 
tanulmányi félévben szeptember 15-ig, illetve január 15-ig. 
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4. A térítésidíj- és tandíjmentesség 

6.§ 

(l) Az intézmény vezetője - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a térítési díj, 
illetve a tandíj megfizetése alól mentesíti azt a tanulót, akinek a tanulmányi eredménye két 
éven át jeles minősítésű. 

(2) Az alapfokú művészetoktatási intézmény vezetője a térítési díj, illetve a tandíj 
megfizetése alól mentesíti azt a tanulót, akinek a tanulmányi eredménye két éven át jeles 
minősítésű, és országos versenyen vagy azzal egyenértékű rendezvényen az első három 
helyezés valamelyikét megszerzi. 

(3) A mentesség érvényességi ideje egy félév, amely időtartam a feltételek további 
fennállása esetén többször meghosszabbítható. 

(4) Amentességre való jogosultságot okirattal kell igazolni. 

III. Fejezet 

Eljárási rendelkezések 

7.§ 

(l) Az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulói jogviszony létesítésekor írásban 
nyilatkozni kell arról, hogy melyik művészeti ágra (főtárgy és kötelezően választandó tárgy) 
történik a beiratkozás, amelyben a legfeljebb heti hat foglalkoztatást biztosítja az intézmény. 

(2) Ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, 
vagy több művészeti képzésben vesz részt (több tanszakra jár), a tanulónak, illetve a 
törvényes képviselőnek írásban nyilatkeznia kell arról, hogy a tanuló melyik intézményben, 
illetve tanszakon vesz részt művészeti képzésben térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett. 

(3) A több művészeti ág, illetve tanszak foglalkozásait igénybevevő tanuló az első tanszak 
térítési díján felül művészeti áganként, illetve tanszakonként fizeti a tandíjat. 

(4) Az alapfokú művészetoktatási intézmény a nyilatkozatok megtételéhez 
formanyomtatványt biztosít. 

8.§ 

(l) A tanulmányi átlag megállapításánál az összes tanult tantárgy tanév végi eredményét, az 
alapfokú művészetoktatási intézményben a főtárgy és a kötelező melléktárgy tanulmányi 
eredményét kell figyelembe venni. 

(2) Tanév végi eredmény hiányában az előző tanév eredményét kell figyelembe venni. 
(3) A tanulmányi átlagot a számtani átlag kiszámításával kell meghatározni, és a kerekítés 

szabályai szerint egy tizedes jegyre kell kerekíteni. 
(4) Elégtelen a tanulmányi eredmény, ha a tanuló évfolyamismétlésre kötelezett. 

9.§ 

(l) A térítési díj és a tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok 
alkalmazásával száz forinttal osztható díjat kell meghatározni. 

(2) A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében az 
intézmény, az életkor és a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. 
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(3) A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt és -mentességet az első tanév második 
félévétől kell alkalmazni. 

10. § 

(l) Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesíti a törvényes képviselőt, illetve a 
nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés 
módját, határidejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget. 

(2) A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője 
írásban, határidő tűzésével felhívja a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési 
kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre. 

(3) A térítési díj és a tandíj befizetésére, illetve visszafizetésére vonatkozó szabályokat az 
intézmény vezetője a házirendben határozza meg. 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

ll.§ 

Ez a rendelet 2011. szeptember l-jén lép hatályba. 

12.§ 

Hatályát veszti Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelési
oktatási intézményekben alkalmazandó térítési- és tandíjfizetés szabályairól szóló 11/20 l O. 
(V. 21.) önkormányzati rendelete és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Szent László Gimnázium tanulóinak térítési- és tandíjfizetéséről szóló 22/2009. (IX. 25.) 
önkormányzati rendelete. 

13.§ 

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

Kovács Róbert 
polgármester 

Akihirdetés napja: 2011. 
A hatálybalépés napja: 2011. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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1. melléklet a ...... ./2011. (VIli. 25.) önkormányzati rendelethez 

A tandíj és térítési díj számításhoz a díjalap 

A B 

1 Intézmény neve 
díjalap 

FUfő/tanév 

2 Mászóka Óvoda 366 431 

3 Gépmadár Óvoda 419 508 

4 Bóbita óvoda 366 147 

5 Gyermekek Háza Óvoda (Kada u.) 412 939 

6 Csupa Csoda óvoda 480 671 

7 Gesztenye óvoda 456 549 

8 Kincskereső óvoda 433 432 

9 Kiskakas óvoda 377 848 

10 Csodapók Óvoda 394 977 

11 Aprók Háza óvoda 323 359 

12 Csodafa Óvoda 366 783 

13 Kékvirág Óvoda 498 148 

14 Gyöngyike óvoda 450 651 

15 Hárslevelű óvoda 485 847 

16 Rece-Fice Óvoda 415 590 

17 Gézengúz Óvoda 466 539 

18 Zsivaj óvoda 453 620 

19 Mocorgó óvoda 446 797 

20 Óvoda 409 285 

21 Janikovszky Éva Ált. Isk. (Bánya u.) 399 381 

22 Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői út) 529 880 

23 Harmat Ált. Isk. 496 039 

24 Fekete István Ált. Isk. 474 848 

25 Bem József Ált. Isk. 508 242 

26 Kertvárosi Ált. Isk. 475 504 

27 Kada Mihály Ált. Isk. 402 931 

28 Janikovszky Éva Ált. Isk. (Kápolna tér) 752 475 

29 Keresztury Dezső Ált. Isk. 605 370 

30 Szervátiusz Jenő Ált. Isk. 426 938 

31 Széchenyi István Ált. Isk. 598 055 

32 Szent László Ált. Isk. 450 605 

33 Iskola 488 625 

34 Zeneiskola 249 505 

35 Szent László Gimnázium 491 668 

36 Komplex óvoda, Ált. Isk. és Szakisk. 1 211 326 
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Törvényi hivatkozások 

2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása 

(8) A Kt. 117. § (l) bekezdés b )-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
[A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának] 
"b) öt-húsz százaléka a 115. § (l) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, tizennyolc éven aluli 
tanulóknál; 
c) tizenöt-negyven százaléka a 115. § (J) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, tizennyolc éven felüli, 
de huszonkettő éven aluli tanulóknál;" 

Átmeneti és záró rendelkezések 
(6) 20 ll. szeptember l-jén lép hatályba e törvény 16. § (8) és (15) bekezdése. 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

A fenntartói irányítás 

102.§ (2) A fenntartó 
b) meghatározza a közoktatási intézmény költségvetését, továbbá a kérhető költségtérítés és tandíj 

megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit; 

Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányai és a kü/földön megkezdett tanulmányok 
magyarországi folytatása 

110. § (l) A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, illetve akkor 
tanköteles Magyarországon, ha 

a) menedékjogot kérő, menekült, menedékes, 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, 
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, 

és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító 
engedéllyel rendelkezik. 

(2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. 
(3) Ha a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás ideje 
a) az egy évet nem haladja meg, a szülő kérésére, 
b) az egy évet meghaladja, e törvény erejénél fogva válik a gyermek tankötelessé. 
(4) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (l) bekezdésben meghatározott 

feltételeknek, az óvodai nevelést, és - amennyiben tankötelessé válik - az iskolai nevelést és oktatást, a 
kollégiumi nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség 
ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar 
állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 

(5) Az (l) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően 
gyakorolhatják a (4) bekezdésben meghatározott jogokat, illetve kötelesek megkezdeni a tankötelezettség 
teljesítését. 

(6) A (4) bekezdésben szabályozott jog az (l) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak alapján akkor 
gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik és 
keresőtevékenységet folytat. E rendelkezéseket az érintett házastársa és gyermeke tekintetében is alkalmazni 
kell. 

(7) Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével rendelkezik, a 
meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti igénybe. 
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(8) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(7) bekezdésben joglaltak hatálya alá - ha 
nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik - az óvodai, iskolai és kollégiumi 
ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a 
szakmai jeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A közoktatási intézmény vezetője a díjat 
a fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkentheti, illetve e/engedheti. 

VIII. FEJEZET 

A KÖZOKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI 

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

114. § (l) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatások: 

a) az óvodában 
-az óvodai foglalkozások [24. §(l) bekezdés] szükség esetén logopédiai, dyslexia-megelőző foglalkozás, 

a sajátos nevelési igényű gyermeknek napi két óra felzárkóztató foglalkozás, 
- a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, 
- az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez; 
b) az általános iskolában, illetve az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon minden esetben, 

továbbá - a 115-116. §-ban meghatározott kivétellel - a szakiskolában és a középiskolában 
-a tanórai foglalkozások [52. § (3)-(11) bekezdés]; 
- a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való felkészülés, valamint 

ennek keretében és - a 27. § (8) és (10) bekezdésében meghatározott esetben - a felzárkóztató oktatásban, 
illetve a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges ismeretek átadásakor a gyakorlati képzéshez biztosított 
munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz; 

- az első-tizedik évfolyamon az évfolyamismétlés, a tizenegy-tizenharmadik évfolyamon és a szakképzési 
évfolyamon első alkalommal évfolyamismétlés, továbbá második és további alkalommal az 
évfolyamismétlés abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi 
követelményeket nem teljesítette; 

- az 52. § (7) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett tanórán kívüli foglalkozás, beleértve 
a tanulmányi és szakmai versenyeket, diáknapokat, az énekkart, kórust, a pedagógiai programban szereplő 
más művészeti tevékenységet, az iskolai sportkört, a mindennapos testedzést, a házibajnokságot, az iskolák 
közötti versenyt, bajnokságokat is; 

- a tanítás kezdete előtti, az étkezés ideje alatti felügyelet, továbbá a tizedik évfolyam végéig a napközis és 
tanulószobai foglalkozás; 

- a felvételi vizsga, az osztályozó vizsga, a modulzáró vizsga, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a 
javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsgálat; 

- a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótlóvizsga és első alkalommal a 
javítóvizsga; a tanulói jogviszony fennállása alatt - az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint 
- az érettségi vizsga, az első szakmai vizsga; 

- az iskolai létesítményeknek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidő 
létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez; 

c) kollégiumban a b) pontban meghatározott oktatásban való részvételesetén 
-a kollégiumi foglalkozások [53. §(7) bekezdés]; 
- a lakhatási feltételek - jogszabályban meghatározott szakmai normatíváinak megfelelő - biztosítása; 
- a folyamatos pedagógiai és a rendszeres egészségügyi felügyelet; 
- a kollégium létesítményeinek, eszközeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és 

szabadidős létesítmények stb.) használata az ingyenes szolgáltatások, a lakhatás igénybevételekor; 
- sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állapotának megfelelő teljes ellátás. 
(2) Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos 

értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve 
az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes 
egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel és a második szakképesítés megszerzése. 

(3) Ingyenes a fejlesztő felkészítés [30. § (6) bekezdés], a pedagógiai szakszolgálatok (34. §) 
igénybevétele. 

(4) Az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program végrehajtásához 
kapcsolódó, a mindenki számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést 
szolgáló, intézményen k.ívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a 
nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére lehet megszervemi. Az iskolaszék - annak hiányában 
az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat - meghatározhatja azt a legmagasabb 
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összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó 
program megvalósításánál nem lehet túllépni. 

A térítésidíj-fizetési kötelezettség 

115. § (l) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető 
szolgáltatások: 

a) a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második szakképesítésre való felkészüléskor a 114. 
§ (l) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak; 

b) a 114. §-ban fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások, az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától 
és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás és a tanulószoba; 

c) az alapfokú művészetoktatási intézményben 
- heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint 

tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi előadás, 
továbbá egy alkalommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése egy 
művészeti képzésben való részvétel esetén, 

- továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata; 
d) a - nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével - felnőttoktatásban a tizenegyedik 

évfolyamtól a gimnáziumban és a szakközépiskolában, valamint a szakközépiskolában vagy szakiskolában 
első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési évfolyamon a 114. § (l) bekezdésének b)-c) pontjában 
felsoroltak. 

e) gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá 
szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése 
miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 114. § (l) bekezdés b)-c) pontjában 
meghatározottak; 

j) 
(2) Az (l) bekezdés e) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban részt vevők tekintetében is alkalmazni 

kell. 
(3) A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet. 

A tandíjfizetési kötelezettség 

116. § (l) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető 
szolgáltatások: 

a) alapfokú művészetoktatásban a 115. §-ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá 
minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali 
oktatás munkarendje szerinti oktatásban, továbbá annak, aki betöltötte a huszonkettedik életévét; 

b) a 114-115. §-ban meghatározott kivétellel szakképesítés megszerzésekor a 114. §(l) bekezdésének b)-
c) pontjában felsoroltak; 

c) az óvodában, az iskolában, a kollégiumban a nevelési, illetőleg a pedagógiai programhoz, a helyi 
tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más 
szolgáltatás; 

d) gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a 
szakközépiskolában vagy a szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem 
teljesítésemiatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor a 114. §(l) bekezdés 
b)-c) pontjában meghatározottak; 

e) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga és szakmai vizsga - beleértve a 
javító- és pótlóvizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett 
vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. 

(2) Az (l) bekezdés d)-e) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban részt v evők tekintetében is alkalmazni 
kell. 

A térítési díj és a tandíj mértéke 

117. § (l) A térítési díj tanév enként, a szakmai feladatra- a tanévkezdéskor számított- folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának 
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a) tizenöt-huszonöt százaléka a 115. §(l) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott esetben; 
b) öt-tizenöt százaléka a 115. § (l) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben, tizennyolc éven 

aluli tanulóknál; 
c) tizenöt-harmincöt százaléka a 115. §(l) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben, tizennyolc 

éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál; 
d) húsz-negyven százaléka a 115. §(l) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben; 
e) huszonöt-ötven százaléka a 115. §(l) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben. 
(2) A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől fúggően 

csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb annál az összegnél, 
mint amely az (l) bekezdésben az egyes szolgáltatások térítési díjához meghatározott alsó százalékhatár 
alkalmazásával megállapítható. Alapfokú művészetoktatásban az e bekezdésben foglaltakat - beleértve a 
tanulmányi eredmények alapján történő díjcsökkentést is - azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési 
díj egy tanítási évben nem lehet kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy 
tanulóra számított összegének zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. E 
rendelkezések a hátrányos helyzetű tanuJók tekintetében nem alkalmazhatók, tőlük térítési díj nem szedhető. 

(3) A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíjat - a vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás kivételével - a 
tanulmányi eredménytől fúggően csökkenteni kell. 

(4) A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat- a vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás, illetve 
az ezzel összefüggő más szolgáltatás kivételével -, amelyek alapján az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, 
a kollégium vezetője dönt a 114. §-ban meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a térítési díj 
és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható 
kedvezményekró1 és a befizetés módjáról. 

(5) Az alapító okirat szerint vállalkozás alapján folyó nevelés és oktatás, illetve az ezzel összefüggő 
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tandíjról, a kedvezményekről, és a befizetés módjáról az óvoda 
vezetője, az iskola igazgatója, illetve a kollégium vezetője dönt. 

A finanszírozás egyéb kérdései 

118. § (l) A közoktatás rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a 
fenntartó hozzájárulása biztosítja, melyet a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja és a közoktatási 
intézmény más saját bevétele egészíthet ki. 

(2) A közoktatás feladatainak ellátását szolgáló költségvetési hozzájárulás összegét az éves költségvetési 
törvényben kell meghatározni. 

(3) A központi költségvetés az állami szervek és a helyi önkormányzatok, valamint a nem állami, nem 
helyi önkormányzati intézményfenntartók részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények 
működéséhez - a gyermek-, tanulói létszámot, valamint az ellátott feladatokat figyelembe véve - normatív 
költségvetési hozzájárulást biztosít. 

A magántanuló ra, a fejlesztő felkészítést teljesítő re és a pedagógiai szakszolgáltatást igénybe vevőre 
vonatkozó külön rendelkezések 

120. § (l) Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási 
rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján 

- tanulmányait magántanulóként folytatja, illetve 
-a szülő otthoni ellátás keretében tesz eleget a fejlesztő felkészítésben való részvételi kötelezettségének, 

az önkormányzati feladatellátás keretében, a szakértői véleményben megjelölt szakember biztosításáról -
külön jogszabályban meghatározottak szerint- az iskolának, a fejlesztő felkészítést nyújtó, illetve a szakértői 
véleményt készítő intézménynek kell gondoskodnia. 

(2) Meg kell téríteni 
a) a korai fejlesztést és gondozást nyújtó, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és oktatását 

végző, valamint a fejlesztő felkészítést biztosító intézmény eléréséhez szükséges helyközi utazás költségeit, a 
gyermeknek, tanulónak és kísérőjének, továbbá 

b) az a) pontban felsorolt gyermek, tanuló szülője részére szervezett gondozój tanfolyam költségét; 
c) 
(3) A szülőt a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott térítés az egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételével felmerülő utazási költségek megtérítésére vonatkozó rendelkezések szerint, a szolgáltatást 
nyújtó intézmény igazolása alapján illeti meg, melyet a társadalombiztosítási igazgatóság, illetőleg a 
társadalombiztosítási kifizetőhely fizet ki. 

(4) A gondozói tanfolyam költségeit a vizsgálatot végző, illetőleg a tanfolyamot szervező közoktatási 
intézmény fizeti ki. A kifizetéshez szükséges fedezetet az országos közalapítványból kell biztosítani. 
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(5) A szülőt a pedagógiai szakszolgáltatáson, gondozói tanfolyamon való megjelenés, illetve részvétel 
napján átlagkeresete illeti meg. 

IX. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Értelmező rendelkezések 

121. §(l) E törvény alkalmazásában 
14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzetemiatt rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan 
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata 
szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség 
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be 
sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; 

19.jogszabály: a miniszteri rendelet és ennél magasabb szintűjogszabály, illetve a ll.§ (l) bekezdésének 
u) pontja, a 39. §(2) bekezdése, a 40. § (2) bekezdése, az 56. §(3) bekezdése, az 59. §(6) bekezdése, a 61. § 
(3) bekezdésének a) pontja, a 64.§ (2) bekezdésének a) pontja, a 115. §(3) bekezdése tekintetében a helyi 
önkormányzat rendelete; 

Átmeneti rendelkezések 

124. § 
(21) A nevelési-oktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat, a fenntartásában lévő nevelési

oktatási intézmény tekintetében rendeletben 
a) megállapítja azokat a szabályokat, amelyek alapján az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, a 

kollégium vezetője dönt e törvény 114. §-ában meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a 
térítési díj és a tandíj összegéró1, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján 
adható kedvezményekről, a nem magyar állampolgárt terhelő tandíj elengedéséró1, mérsékléséről, továbbá 
szabályozhat a 121. §(l) bekezdésének 19. alpontjábanfelsorolt paragrafusok által meghatározott körben; 

Második rész 

A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI 

1-4. 
A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása 
l. A normatív hozzájárulás meghatározásakor 
a) az óvodába felvett gyermeket egy gyermekként kell figyelembe venni; 
b) a nappali rendszerű iskolai oktatásban azt a tanulót lehet egy tanulóként figyelembe venni, aki az 

iskolával tanulói jogviszonyban áll; azoknak a tanulóknak a létszámát, akik saját döntésük alapján 
magántanulók, vagy saját döntésük alapján vendégtanulók - kivéve, ha e törvény alapján közösen szervezik 
meg több iskola részére a nyelvi előkészítő osztályt - a normatív állami hozzájárulás meghatározásakor nem 
lehet figyelembe venni; 

c) az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulót legfeljebb egy művészeti képzésben lehet 
figyelembe venni akkor, ha az adott tanítási év első napjáig legalább a hatodik életévét eléri, illetve 
tanköteles, vagy tankötelezettségének megszűnése után iskolába jár, és huszonkettedik életévét nem töltötte 
be a következők szerint: 

- egy tanulóként kell figyelembe venni azt, akinek a részére az iskola a tanítási év átlagában legalább heti 
négy foglalkozáson való részvételt biztosít, akkor is, ha négynél több foglalkozáson vesz részt, illetve több 
tanszakra (szakra) jár, 

- azoknak a tanulóknak a számát, akiknek a részére az iskola a tanítási év átlagában heti négy tanóra 
foglalkozásnál kevesebbet biztosít, kettővel el kell osztani, 

- az előképző évfolyamokra járó tanulók létszámából csak annyi tanuló vehető figyelembe, mint az első és 
második alapfokú évfolyamokra járó tanulók létszámának 120%-a, ennél a számításnál az előképző 
évfolyamok valamint az első és második alapfokú évfolyamok tényleges létszámát kell figyelembe venni; 
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d) a felnőtt oktatásban, a 78. § (6) bekezdése alapján, a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott 
tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás 
munkarendje szerint öttel elosztva kell figyelembe venni; a más munkarend szerint oktatott tanulóklétszámát 
a normatív állami hozzájárulás meghatározásakor nem lehet figyelembe venni; 

e) a kollégiumi ellátásnál azt a tanulót kell egy tanulóként figyelembe venni, aki a kollégiummal 
kollégiumi tagsági viszonyt, externátusi jogviszonyt létesített; azoknak a tanulóknak a létszámát, akik a 
kollégiumi elhelyezésért térítési díjat fizetnek, kettővel el kell osztani; 

j) a nem magyar állampolgár gyermeket, tanulót akkor lehet figyelembe venni, ha a magyar gyermekkel, 
tanulókkal azonos feltételekkel vehet részt a közoktatásban; 

g) azoknak a tanulóknak a létszámát, akik a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a középiskolában, 
a szakiskolában, a kollégiumban az alapszolgáltatásért térítési díjat fizetnek, kettővel elosztva kell 
figyelembe venni; azt a tanulót, aki - függetlenül az oktatás munkarendjétől - tandíjat fizet, a létszám
meghatározásnál figyelmen kívül kell hagyni; 

h) az a)-g) pont szerint kell a gyermek, tanuló létszámát figyelembe venni akkor is, ha az e törvény 81. §
a (l) bekezdésének d) pontja alapján fizetési kötelezettséget írnak elő, illetve a 116. § (l) bekezdésének a) 
pontja alapján a heti hat órát meghaladó foglalkozásért a tanuló tandíjat fizet. 

2. Abban az esetben, amikor a gyermekek, tanulók létszámát el kell osztani, a kerekítés szabályai szerint 
megállapított létszámot lehet figyelembe venni. 

3. A nevelési-oktatási intézménynek kell igazolnia, hogy a gyermeket, tanulót felvette, és részére az előírt 
szolgáltatások igénybevételét biztosította. 

4. Ha az önkormányzati feladatellátásban e törvény rendelkezései szerint a tanulónak térítési díjat kell 
fizetnie, a normatív hozzájárulás megállapításánál és az arról történő elszámolásnál - fenntartótól függetlenül 
- a tanuló akkor vehető figyelembe, ha az iskola, a kollégium előírta és beszedte azt. A térítési díj nem lehet 
kevesebb, mint a 117. §(l) bekezdésében meghatározott alsó határ. Ha a tanuló a térítésidíj-fizetési 
kötelezettség me ll ett igénybe vehető oktatást jogszabály rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt 
a tényt fel kell tüntetni a törzslapján, megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt. Ebben az esetben a 
normatív hozzájárulás megállapításakor a tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni. 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

19. § (l) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

a) a 148. §(5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
b) a 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 

az igénybevételére. 
(2) A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 
haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb 
összege) a 140%-át, 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20.§ (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; 
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön 
vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 

(3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a 131. § (2) bekezdésétkell alkalmami. Ettől eltérni akkor 
lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeg számításánál-a kérelem benyújtásának időpontjában- közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni 

a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató gyermeket, 
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató gyermeket, 
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket, 
j) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 
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(5) 
(6) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (4) bekezdésben meghatározott közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók vagyonára. 
(7) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek 

egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban 
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy 
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más 
törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, 
továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. 

(8) A települési önkormányzat jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, ha a (4) bekezdésben megjelölt személyek együttesen vagy külön
külön a (7) bekezdésben meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek. 

(9) Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetőleg a 
megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási 
jogának gyakorlásával felhagyott. 

20. § (l) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más 
törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál terjeszti elő. 

(2) A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője l év időtartamm megállapítja a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 

(3) Az egyéb jogosuJtsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy 
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 
(4) Házasságkötés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, 

ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, illetve vagyon értéke 
meghaladja a 19. §-ban meghatározottjövedelemhatárt, illetve vagyon értékét 
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A térítési díj és a tandíj megállapításához a díjalap meghatározása 

A B c D E F G H l J 

2010.év. 2011.év létszám Egy 
Működési kiadás Működési kiadás 2010. gyermekreit 

1 Szakfeladat Intézmény neve Megnevezés 
Teljesités 

Eredeti tanévre számított 
október 1- an u/óra jutó 

4112 rész e/öirányzat 8112 rész jén kiadás/év 

2 Mászóka óvoda 201 57 616 254 19 205 418 55 837 500 37 225 OOO 56 430 418 154 366 431 

3 Gépmadár óvoda 202 69 263 333 23 087 778 71 713 500 47 809 OOO 70 896 778 169 419 508 

4 Bóbita óvoda 203 56 944 177 18 981 392 53 911 OOO 35 940 667 54 922 059 150 366 147 

5 
Gyermekek Háza 

204 39 539 792 13179931 35 357 500 23 571 667 36 751 597 89 412 939 
Óvoda (Kada u. l 

6 Csupa Csoda óvoda 205 43 257 685 14 419 228 47 587 750 31 725 167 46144 395 96 480 671 

7 Gesztenye óvoda 206 42 658 243 14 219 414 42 359 500 28 239 667 42 459 081 93 456 549 

8 
N 
;; Kincskereső óvoda 207 49 924 536 16 641 512 51 105 OOO 34 070 OOO 50 711 512 117 433 432 

9 
;o 
<X) Kiskakas óvoda 209 73 897 642 24 632 547 70 738 OOO 47 158 667 71 791 214 190 377 848 
.,.: 

10 ;; Csodapók óvoda 210 44 069 647 14 689 882 41 951 500 27 967 667 42 657 549 108 394 977 

"' <X) 

Aprók Háza óvoda 323 359 11 ö 211 103 526 246 34 508 749 90 353 050 60 235 367 94 744115 293 
o 

12 N Csodafa Óvoda 212 71 385 577 ;;; 23 795 192 70 491 OOO 46 994 OOO 70 789 192 193 366 783 

13 ö Kékvirág óvoda 213 69 769 905 23 256 635 68 979 OOO 45 986 OOO 69 242 635 139 498 148 o 
o 
~ 

14 ;;; Gyöngyike óvoda 214 43 841 464 14 613 821 41 621 OOO 27 747 333 42 361155 94 450 651 

15 Hárslevelű Óvoda 215 44 648 789 14 882 930 46 180 OOO 30 786 667 45 669 596 94 485 847 

16 Rece-Fice óvoda 216 43 374 009 14 458 003 41 898 250 27 932 167 42 390 170 102 415 590 

17 Gézengúz Óvoda 217 42 956 051 14 318 684 42 204 500 28 136 333 42 455 017 91 466 539 

18 Zsivaj óvoda 218 43 151 895 14 383 965 41 704 OOO 27 802 667 42 186 632 93 453 620 

19 Macargó óvoda 219 53 904 784 17 968 261 52 130 750 34 753 833 52 722 095 118 446 797 

20 Óvoda Összesen 993 730 029 331 243 343 966122 800 644 081 867 975 325 210 2 383 409 285 

21 Janikovszky Eva Alt. 
301 158 609 515 52 869 838 154 333 OOO 102 888 667 155 758 505 390 399 381 

Isk, (Bánya u.) 

22 
.; Janikovszky Éva Ált. 

302 124 285 031 41 428 344 127 024 700 84 683 133 126 111 477 238 529 880 
"' Isk. (Üllői út) 
"' "' Harmat Ált. Isk. 23 <X) 304 261 012 495 87 004 165 243 755 OOO 162 503 333 249 507 498 503 496 039 
No 

24 ~~ Fekete István Ált. Isk. 305 220 631 020 73 543 673 210 207 OOO 140 138 OOO 213 681 673 450 474 848 ooN 
."~ 
<X)""-

25 ·o Bem József Ált. Isk. 306 117 820 168 39 273 389 117 195 750 78130500 117 403 889 231 508 242 ~a 
~a 

~!= 
26 "'"" Kertvárosi Ált. Isk. 307 127 451 007 42 483 669 126 OOO 750 84 OOO 500 126 484169 266 475 504 <X) -. ..,. 

NN 
No 

Kada Mihály Ált. Isk. 27 ON 308 168 683 490 56 227 830 161 647 500 107 765 OOO 163 992 830 407 402 931 Noo 
"'"" <X) -

Janikovszky Éva Ált. 
28 

~-..,. 

309 80 434 923 26 811641 65 881 500 43 921 OOO 70 732 641 94 752 475 N~ 
Isk. (Kápolna tér) o O 

NN 
Keresztury Dezső Ált. "'"' 29 <X)""· 310 189 601 524 63 200 508 197 593 OOO 131 728 667 194 929 175 322 605 370 ·oo Isk. N~ 

~"' Szervátiusz Jenő Ált. 
30 o." 

311 165 534 201 55 178 067 166 351 500 110 901 OOO 166 079 067 389 426 938 Noo 
Isk. ~~ co 

31 
~ Széchenyi István Ált. 

313 255 298 896 85 099 632 246 434 OOO 164 289 333 249 388 965 417 598 055 ;; Isk. N 

"' 32 <X) Sze nt László Ált. Isk. 314 298 115 491 99 371 830 255 135 OOO 170 090 OOO 269 461 830 598 450 605 

33 Iskola Összesen 2 167 477 761 722 492 587 2 071 558 700 1 381 039 133 2 103 531 720 430 5 488 625 

852031, 852032, 
34 811000, Zeneiskola 501 178 724 812 59 574 937 172 618 OOO 115078667 174 653 604 700 249 505 

812100 

853111,853112, 
35 853113,853114, Szent László Gim. 580 548 911 193 516 304 529 827 OOO 353 218 OOO 546 734 304 1112 491 668 

811000 812100 

852011,852012, 
852021, 852022, 

36 
855911,8559112, Komplex óvoda, Ált. 

303 247 024 176 82 341 392 161 755 140 107 836 760 190 178 152 157 1 211 326 855914, 855915, Isk. és Szakisk. 
852014, 852024, 
811000, 812100 



A térítési díj és tandíj %-os értékei 4. melléklet az előterjesztéshez 

Térítési díj - Alapfokú művészetoktatási intézmény 

minimum maximum 
díjalap minimum maximum 
(Ft! év) (Ft! év) (Ftlév) 

alapfokú művészetoktatási intézmény: heti 6 tanórai foglalkozás, 
117.§(1)b) 115.§(1)c) egy alkalommal történő évfolyam ismétléskor 18 éven aluli tanulók 5% 20% 249 505 12 475 49 901 

esetében 
alapfokú művészetoktatási intézmény: heti 6 tanórai foglalkozás, 

117.§(1)b) 115. § (1) c) egy alkalommal történő évfolyam ismétléskor, 18-22 éves tanulók 15% 40% 249 505 37 426 99 802 
esetében 

Térítési díj Gimnázium, felnőttképzés 

minimum maximum 
díjalap minimum maximum 
(Ft! év) (Ft! év) (Ft! év) 

117.§ 1.a) 115.§(1)a) 
nappali oktatás munkarendje szerint a második szakképesítés 

15% 25% 491 668 73 750 122 917 
megszerzésekor 
114. §-ba fel nem sorolt, tanórán kívűli foglalkozások, iskolai 

115.§(1)b) oktatás 11. évfolyamától a napközi és tanulószabai foglalkozás 5% 15% 491 668 24 583 73 750 
igénybevételekor 

felnőttoktatásban a 11. évfolyamtól a gimnáziumban, valamint a 
117.§(1)d) 115. § (1) d) szakiskolában első szaképesítés megszerzésekor a szakképzési 20% 40% 491 668 98 334 196 667 

évfolyamon a 114. § ( 1) b )-c) bekezdésben felsoroltak 

gimnáziumban a 11. évfolyamtól kezdődően, továbbá a 
szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi 

117.§(1)e) 115.§(1)e) követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második 25% 50% 491 668 122 917 245 834 
alkalommal való megismétlésekor a 114. § (1) b)-c) bekezdésben 
felsoroltak, felnőttoktatásban is alkalmazni kell. 



A térítési díj és tandíj %-os értékei 4. melléklet az előterjesztéshez 

Tandíj Alapfokú művészetoktatási intézmény 
díjalap 
(Ft/ év) 

alapfokú művészetoktatási intézmény: heti 6 tanórai foglalkozás 

116.§ (1) a) 1115.§ (1) c ) 
feletti, nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll jogviszonyban a 

249 505 
nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, továbbá aki 
beöltötte a 22. életévét 

Tandíj Gimnázium, felnőttképzés 
díjalap 
(Ft/év) 

gimnáziumban a 11. évfolyamtól kezdődően, szakiskolában a 
szaképzési évfolyamon a tanulmányi követelmények nem 

491 668 
teljesítésemiatt az évfolyam harmadik és további alkalommal 

116.§(1)d) 

történő megismétlése 114. § (1) b)-c) bekezdésben felsoroltak 

Tandíj Nem magyar állampolgár 
díjalap 
§t/év) 

óvoda (intézményi átlag) 409 285 
Általános Iskola (intézményi átlag) 488 625 
Gimnázium 491 668 
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5. melléklet az előterjesztéshez 

Térítési díj fizetési kötelezettség 

Alapfokú művé szetoktatási intézményben: 

A 18 éven aluli tanulók esetében a d(jalap: 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi dí" 

a) 5 %-a 4,6 - 5 közötti tanulmányi átlag esetén 12 475 1 248 1 200 

b) 6 %-a 4, l - 4,5 közötti tanulmányi átla es etén 14 970 1 497 1 500 

c) 8 %-a 3,6-4 közötti tanulmányi átlag esetén 19 960 1 996 2 OOO 

d) 10 %-a 3,1 - 3,5 közötti tanulmányi átlag esetén 24 951 2 495 2 500 

e) 15 %-a 2 - 3 közötti tanulmányi átlag esetén 37 426 3 743 3 700 

t) 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén 49 901 4 990 5 OOO 

A 18 éven felüli , de 22 éven aluli tanulók esetében a d(ialap: 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi dí" 

a) 15 %-a 4,5 - 5 közötti tanulmányi átlag esetén 37 426 3 743 3 700 

b) 20 %-a 3,5- 4,4 közötti tanulmán · átla esetén 49 901 4 990 5 OOO 

c) 25 %-a 2,5- 3,4 közötti tanulmányi átlag esetén 62 376 6 238 6 200 

d) 30 %-a 2,0- 2,4 közötti tanulmán i átla esetén 74 852 7 485 7 500 

e) 40 %-a elégtelen tanulmányi eredmény 99 802 9 980 10 OOO 

Gimnázium ba n és felnőttoktatásban: 

l. Felnőttokt atásban a tizenegyedik évfolyamtól a díja/ap: 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi dí" 

a) 20 %-a 4,5- 5 közötti tanulmányi átlag esetén 98 334 9 833 9 800 

b) 25 %-a 3,5 - 4,4 közötti tanulmányi átla es etén 122 917 12 292 12 300 

c) 30 %-a 2,5- 3,4 közötti tanulmán i átla es etén 147 500 14 750 14 800 

d) 35 %-a 2,0- 2,4 közötti tanulmányi átlag esetén 172 084 17 208 17 200 

e) 40 %-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén 196 667 19 667 19 700 

2. A gimná 
tanulmányi kö 

ziumban a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, és a felnőttoktatásban a 
vetelmények nem teljesítése miatt, az évfolyam második alkalommal történő 
etében a díja/ap: megismétlése es 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi dí. 

a) 25 %-a 
Gimnáziumban a tizenegyedik 
évfol arntól kezdődően 122 917 12 292 12 300 

b) 50 %-a 
Felnőtt oktatásban résztvevők 
tekintetében 245 834 24 583 24 600 



6. melléket az előterjesztéshez 

Tandíj fizetési kötelezettség 

Alapfokú művészetoktatási intézményben az alábbi díjakat kell fizetni: 

l. AKt. l 
tanufók es 

15.§-ában meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozásokért a 18 éven aluli 
etén a díj alap: 

éves díj havi díj 
kerekített 
havidí" 

a) 15 %-a 4,5 - 5 közötti tanulmányi átlag esetén 37 426 3 743 3 700 

b) 20 %-a 3,5 - 4,4 közötti tanulmányi átlag esetén 49 901 4 990 5 OOO 

c) 25 %-a 2,5 - 3,4 közötti tanulmányi átlag esetén 62 376 6 238 6 200 

d) 30 %-a 2,0 - 2,4 közötti tanulmányi átlag esetén 74 852 7 485 7 500 

e) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén 99 802 9 980 10 OOO 

2. AKt. l 
és 22 éven 

15.§-ában meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozásokért a 18 éven felüli 
aluli tanufók esetében a díj alap: 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi dí" 

a) 20%-a 4,5 - 5 közötti tanulmányi átlag esetén 49 901 4 990 5 OOO 

b) 25 %-a 3,5 - 4,4 közötti tanulmányi átlag esetén 62 376 6 238 6 200 

c) 30 %-a 2,5- 3,4 közötti tanulmányi átlag esetén 74 852 7 485 7 500 

d) 35 %-a 2,0- 2,4 közötti tanulmányi átlag esetén 87 327 8 733 8 700 

e) 45 %-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén 112 277 11 228 11 200 

3. AKt. ll 6. §(l) bekezdés a) pontja alapján a 22. év feletti tanufók esetében a díjalap: 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi dí. 

a) 2 O %-a 4,5 - 5 közötti tanulmán · átla esetén 49 901 4 990 5 OOO 

b) 4 O %-a 3,5 - 4,4 közötti tanulmányi átlag esetén 99 802 9 980 10 OOO 

c) 6 O %-a 2,5- 3,4 közötti tanulmányi átlag esetén 149 703 14 970 15 OOO 

d) 8 O %-a 2,0 - 2,4 közötti tanulmányi átlag esetén 199 604 19 960 20 OOO 

e) l 00%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén 249 505 24 951 25 OOO 

4. AKt. 
annak, aki 

116. § (l) bekezdés a) pontja alapján minden tanórai foglalkozás tandíjköteles 
nem tanköteles , feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás 
je szerinti oktatásban (óvodás) esetében a díjalap: munkarend 

éves díj 

a) 20 %-a 49 901 

Gimnáziu mban és felnőttoktatásban az alábbi díjakat kell fizetni: 

havi díj 

4 990 

kerekített 
havi dí" 

5 OOO 

l. Gimná ziumban a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően és a felnőttoktatásban a tanulmányi 
nyek nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő 

se esetében a díjalap: 
követelmé 
megismétlé 



6. melléket az előterjesztéshez 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi díj 

a) 50 %-a 
Gimnázium tizenegyedik évfolyamától 
kezdődően 245 834 24 583 24 600 

b) 100%-a 
Felnőttoktatásban résztvevők 

tekintetében 491 668 49 167 49 200 

2. A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga- beleértve a javító és 
pótlóvizsgát is, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett 
vizsga esetén a második, vagy további javítóvizsga díja: 

l 

a) Egy részből álló vizsga esetében: 12 OOO 

b) Két részből álló vizsga esetében: 17 OOO 

c) Informatika vizsga esetében: 22 OOO 

Óvodában, általános iskolában és a gimnáziumban a nem magyar állampolgároknak az 
alábbi díjakat kell fizetni: 

l. Általános iskolában a tandíj mértéke nem magyar állampolgár esetén a díj alap: 

kerekített 
éves díj havi díj havi díj 

a) 20 %-a 4,5 - 5 közötti tanulmányi átlag esetén 97 725 9 773 9 800 

b) 40 %-a 3,5 - 4,4 közötti tanulmányi átlag esetén 195 450 19 545 19 500 

c) 60 %-a 2,5 - 3,4 közötti tanulmányi átlag esetén 293 175 29 318 29 300 

d) 80 %-a 2,0 - 2,4 közötti tanulmányi átlag esetén 390 900 39 090 39 100 

e) 100 %-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén 488 625 48 863 48 900 

2. Gimnáziumban a tandíj mértéke nem magyar állampolgár esetén a díj alap: 

kerekített 

éves díj havi díj havi díj 

a) 20 %-a 4,5 - 5 közötti tanulmányi átlag esetén 98 334 9 833 9 800 

b) 40 %-a 3,5 - 4,4 közötti tanulmányi átlag esetén 196 667 19 667 19 700 

c) 60 %-a 2,5- 3,4 közötti tanulmányi átlag esetén 295 001 29 500 29 500 

d) 80 %-a 2,0- 2,4 közötti tanulmányi átlag esetén 393 334 39 333 39 300 

e) 100 %-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén 491 668 49 167 49 200 

2. Óvodákban a tandíj mértéke a nem magyar állampolgároknak a díjalap 100%-a: 

kerekített 

éves díj havi díj havi díj 

a) l 100%-a l 409 285 40 929 41 OOO 
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