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21/2005. (VI. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési
díjak és tandíjak megállapításának szabályairól.
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 124. § (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest-Csepel
Önkormányzata Képviselő Testülete az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest-Csepel Önkormányzata fenntartásában működő
a) óvodákra,
b) általános iskolákra,
c) gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményekre,
d) alapfokú művészetoktatási intézményekre,
e) gimnáziumra,
f) szakközépiskolára,
g) szakiskolára,
h) az (a)-(g) intézményekbe beíratkozott gyermekekre, tanulókra, növendékekre, illetve ezen
gyermekek, tanulók, növendékek térítési díj, tandíj fizetésére kötelezett szüleire, törvényes
képviselőire (továbbiakban: szülő).
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
2. § (1) Valamennyi, a közoktatási törvény 114. §-ában meghatározott szolgáltatás.
(2) Ezen túl a törvény 53. § (2) bekezdésében felsorolt tanórán kívüli foglalkozások az 53. §
(2) bekezdésének b) pontjában foglaltak az 52. § (7) bekezdés szerint időkereten belül.
A térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség
3. § (1) Térítési díjat kell fizetni a törvény 115. §-ában felsorolt szolgáltatásokért.
(2) Tandíjat kell fizetni a törvény 116. §-ában felsorolt szolgáltatásokért.
A térítési díj mértéke
4. § A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor számított –
folyó kiadások egy tanulóra, növendékre jutó hányadának
(1) 15 %-a a tanulmányok megkezdésének első félévében a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 115. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben;
a második és minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően a
térítési díj mértéke:
a) 15 %: 4,51 tanulmányi átlag felett,
b) 16 %: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig,

c) 17 %: 3,51-4 tanulmányi átlagig,
d) 18 %: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig,
e) 20 %: 2,51-3 tanulmányi átlagig,
f) 22 %: 2-2,5 tanulmányi átlagig,
g) 25 %: elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
(2) 5 %-a a tanulmányok megkezdésének első félévében a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben 18 év alatti
tanuló esetén;
a második és minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően a
térítési díj mértéke:
a) 5 %: 4,51 tanulmányi átlag felett,
b) 5 %: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig,
c) 6 %: 3,51-4 tanulmányi átlagig,
d) 7 %: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig,
e) 8 %: 2,51-3 tanulmányi átlagig,
f) 9 %: 2-2,5 tanulmányi átlagig,
g) 10%: elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
(3) 15%-a a tanulmányok megkezdésének első félévében a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben 18 év feletti, de
22 év alatti tanuló esetén;
a második és minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően a
térítési díj mértéke:
a) 15%: 4,51 tanulmányi átlag felett,
b) 17%: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig,
c) 19%: 3,51-4 tanulmányi átlagig,
d) 21%: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig,
e) 24%: 2,51-3 tanulmányi átlagig,
f) 27%: 2,2,5 tanulmányi átlagig,
g) 30%: elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
(4) 25%-a a tanulmányok megkezdésének első félévében a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 115. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben;
a második és minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően a
térítési díj mértéke:
a) 25%: 4,51 tanulmányi átlag felett,
b) 29%: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig,
c) 33% 3,51-4 tanulmányi átlagig,
d) 37%: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig,
e) 41%: 2,51-3 tanulmányi átlagig,
f) 45%: 2,2,5 tanulmányi átlagig,
g) 50%: elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
5. § Azoknál a tanulóknál, akik a 2005/2006. tanítási évben kezdik meg tanulmányaikat az
alapfokú művészetoktatási intézmény első előképző vagy az első alapképző évfolyamán, majd
ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál a 4.§ (2)-(3) bekezdésében
meghatározott tanulmányi eredménytől függő térítési díj nem lehet kevesebb egy tanítási
évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zeneművészeti ág esetén
tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka.

Térítési díj fizetésére kötelezettek
6. § Térítési díj fizetésére kötelezett a szolgáltatást igénybe vevő 18. életévét betöltött tanuló,
növendék, illetve 18. életévét be nem töltött tanuló, növendék esetében a szülő.
A tandíj mértéke
7. § A tandíj mértéke nevelési évenként, illetve tanévenként nem haladhatja meg a szakmai
feladatra – a nevelési, illetve tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra, illetve
növendékre jutó hányadát.
(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 116. § (1) bekezdésének c) pontja
esetében a tandíj az egy gyermekre, tanulóra, illetve növendékre jutó önköltségi ár.
(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 116. § (1) bekezdésének a) pontja
esetében a tanuló a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada:
30%-ának megfelelő tandíjat fizet tanulmányai megkezdésének első félévében;
a második és minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően a
tandíj mértéke:
a) 30%: 4,5 tanulmányi átlag felett,
b) 50%: 3,51-4,5 tanulmányi átlagig,
c) 75%: 2-3,5 tanulmányi átlagig,
d) 100%: elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
(3) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 116. § (1) bekezdezésének d) pontja
esetében a tanuló a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada:
75%-ának megfelelő tandíjat fizet tanulmányai megkezdésének első félévében;
a második és minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően a
tandíj mértéke:
a) 75%: 4,51 tanulmányi átlag felett,
b) 80%: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig,
c) 85%: 3,51-4 tanulmányi átlagig,
d) 90%: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig,
e) 95%: 2,51-3 tanulmányi átlagig,
f) 100%: 2-2,5 tanulmányi átlagig,
g) 100%: elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
(4) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 116. § (1) bekezdésének e) pontja
esetében a tanuló a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada 100%ának megfelelő tandíjat fizet.
8. § Azoknak a tanulóknak, akik a 2005/2006. tanítási évben kezdik meg tanulmányaikat az
alapfokú művészetoktatási intézmény első előképző vagy az első alapképző év folyamán,
majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett azon tanulóknak, akiknek a
tankötelezettsége megszünt és nem állnak közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban, a
7. § (2) bekezdésében meghatározott tanulmányi eredménytől függő tandíjfizetési
kötelezettsége áll fenn.
Tandíj fizetésére kötelezettek
9. § Tandíj fizetésére kötelezett a szolgáltatást igénybe vevő 18. életévét betöltött tanuló,
növendék, illetve 18. életévét be nem töltött gyermek, tanuló, növendék esetében a szülő.

Szociális helyzet alapján adható kedvezmények

10. § (1) Kérelemre a 4. § illetve 6. § alapján megállapított térítési díjat, illetőleg tandíjat a
szociálisan rászoruló családok esetében csökkenteni kell:
a) 25%-kal, ha a gyermek, tanuló, illetve növendék családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj alsó határának kétszeresét;
b) 50%-kal, ha a gyermek, tanuló, illetve növendék családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj alsó határának másfélszeresét;
c) 75%-kal, ha a gyermek, tanuló, illetve növendék családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj alsó határát.
(2) A szociális helyzetre tekintettel adott kedvezmény a kérelem benyújtását követő hónap
első napjától a nevelési év, tanév végéig érvényes, kivéve, ha a család jövedelmi helyzete
lényegesen megváltozik.
(3) A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
(4) Térítési díj, illetve tandíj fizetésére kötelezett köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a
család jövedelmi viszonyaiban változás következett be. Ha e kötelezettségének nem tesz
eleget, az elengedett tandíjat, térítési díjat utólag köteles megfizetni.
(5) A jelen rendelet 5 §-a alapján meghatározott térítési díj hátrányos helyzetű tanulóktól
nem szedhető.
A fizetés módja határideje
11. § (1) A térítési díjat, valamint a tandíjat tanévenként féléves időtartamra előre kell fizetni,
az aktuális félév első hónapjának utolsó napjáig.
(2) A térítési díj, valamint a tandíj fizetésének elmulasztása a szolgáltatás megszünését
vonja maga után.
(3) A térítési díj és tandíj befizetésére a nevelési-oktatási intézmény vezetője részletfizetést
engedélyezhet. A részletfizetés feltételeinek meghatározása intézményvezetői hatáskör.
(4) A térítési díj és a tandíj összegét az intézményvezető a tanévkezdésig, illetve
esedékességéig írásban közli a térítési díj, illetve a tandíj fizetésére kötelezettekkel.
Térítési díj és tandíj felhasználása
12. § (1) A művészeti oktatási intézmények a beszedett tandíjat az intézmények dologi
kiadásokra, eszközbeszerzésekre fordíthatják.
(2) Az egyéb intézmények a térítési és tandíjból származó bevétel legfeljebb 50%-át
személyi juttatásra és járulékokra, a fennmaradó 50%-át dologi kiadásokra fordíthatják.
Vegyes és értelmező rendelkezések
13. § (1) A térítési díj és a tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben csak a
szakmai feladatra jutó működési kiadások összege vehető figyelembe. Nyereség, beruházási és
felújítási kiadások a tanulóra nem háríthatók át.
(2) Szakmai feladatra jutó folyó kiadások: az adott feladatra elszámolható működési célú
kiadások feladattal arányos része.

(3) Második és további szakképesítés, minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely
munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meglévő, –
államilag elismert – szakképesítés birtokában szerzik meg, figyelmen kívül kell hagyni azt az
államilag elismert szakképesítést, amelyet iskola rendszeren kívüli oktatásban szereztek.
(4) Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az akit családi körülményei, szociális helyzete
miatt a jegyző védelmébe vett, illetve, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást
folyósítanak.
Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet 2005. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az alapfokú művészetoktatási
intézményekben a térítési díjak és tandíjak szabályairól szóló 33/1995. (XII. 19.) Kt
rendelete hatályát veszti, azzal, hogy szabályait a 2005/2006-os tanévet megelőzően
beiskolázott, alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulók esetében változatlanul
alkalmazni kell.
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