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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2010. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi 
CIX. törvény 6.§-a módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117. 
§-a (1) bekezdésének b)-c) pontját, az alapfokú művészetoktatásban fizetendő térítési 
díj mértékét, valamint módosította a minimális térítési díj fizetésére vonatkozó 
szabályokat. 
 
Az alapfokú művészetoktatás nem tartozik az ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatások körébe. A szolgáltatások meghatározott részéért térítési díjat, míg a 
további szolgáltatásokért tandíjat kell fizetni. Térítési díj fizetési kötelezettség mellett 
vehető igénybe az alapfokú művészetoktatás intézményeiben heti hat tanórai 
foglalkozás, tanévenként egy meghallgatás, a vizsgák és egy művészeti előadás.  
 
A térítési díj tanévenként a szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások 
egy tanulóra jutó hányadának az eddigi 5-10 %-árról, 5-15 %-ára nő, ha a tanuló 
tizennyolc év alatti, 15-30 %-áról 15-35 %-ára nő, ha a tanuló tizennyolc éven felüli, 
de huszonkét éven aluli. 
 
Az alsó határnak megfelelő térítési díj előírása és beszedése előfeltétele annak, hogy a 
fenntartó az alapfokú művészetoktatáshoz a költségvetési törvényben meghatározott 
normatív támogatásokat igénybe vegye. A tanulmányi eredménytől függő térítési 
díjcsökkentés sem lehet kevesebb az alsó százalékhatárnál. A művészeti oktatásban – 
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 rendelet módosítás során egyeztettünk a művészeti iskolák vezetőivel. A 3,1-es 
tanulmányi átlag felett teljesítők esetében az eddigi százalék értékeken nem kívánunk 
változtatni. 
 
A törvény változásával összhangban javasoljuk helyi rendeletünk érintett pontjainak 
módosítását.  
 
 

T ó t h  Mihály 
Rendeletalkotás 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy az Önkormányzat által 
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak 
megállapításának szabályairól szóló 21/2005. (VI.21.) Kt. sz. rendelet módosításáról 
szóló rendeletét módosítja. 
 
A rendelt megalkotásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
 

…./2010.(V.18.) önkormányzati rendelete  
 

az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 
alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 

21/2005. (VI.21.) Kt. sz. rendelet módosításáról 
 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 124.§ (21) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó 
térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 21/2005. (VI.21.) Kt. sz. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
“4.§ (1) A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor 
számított – folyó kiadások egy tanulóra, növendékre jutó hányadának 

a) 15 %-a a tanulmányok megkezdésének első félévében a Törvény 115.§ (1) bekezdésének 
a) és b) pontjában meghatározott esetben;  
b) a második és minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően a 

térítési díj mértéke: 
ba)  15 %: 4,51 tanulmányi átlag felett, 
bb)  16 %: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig, 
bc)  17 %: 3,51-4 tanulmányi átlagig, 
bd)  18 %: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig, 
be)  20 %: 2,51-3 tanulmányi átlagig, 
bf)   22 %: 2-2,5 tanulmányi átlagig, 
bg)  25 %: elégtelen tanulmányi eredmény esetén. 

 
(2) A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor számított 

– folyó kiadások egy tanulóra, növendékre jutó hányadának  
a) 5 %-a a tanulmányok megkezdésének első félévében a Törvény 115. § (1) bekezdésének 

c) pontjában meghatározott esetben 18 év alatti tanuló esetén; 
b) a második és minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően 

a térítési díj mértéke: 
ba) 5 %: 4,51 tanulmányi átlag felett, 
bb) 5 %: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig, 
bc) 6 %: 3,51-4 tanulmányi átlagig, 
bd) 7 %: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig, 
be) 9 %: 2,51-3 tanulmányi átlagig, 
bf) 10 %: 2-2,5 tanulmányi átlagig, 
bg) 15%: elégtelen tanulmányi eredmény esetén. 

(3) A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor számított 
– folyó kiadások egy tanulóra, növendékre jutó hányadának  

a) 15%-a a tanulmányok megkezdésének első félévében a Törvény 115. § (1) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott esetben 18 év feletti, de 22 év alatti tanuló esetén; 

b) a második és minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően a 
térítési díj mértéke: 
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ba) 15%: 4,51 tanulmányi átlag felett, 
bb) 17%: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig, 
bc) 19%: 3,51-4 tanulmányi átlagig, 
bd) 21%: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig, 
be) 27%: 2,51-3 tanulmányi átlagig, 
bf)  30%: 2-2,5 tanulmányi átlagig, 
bg) 35%: elégtelen tanulmányi eredmény esetén. 

(4) A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor számított 
– folyó kiadások egy tanulóra, növendékre jutó hányadának  

a) 20%-a a Törvény 115.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a 2006-2007. 
tanév első félévében,  

b) a második és minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően a 
térítési díj mértéke: 

 ba) 20%: 4-es és 4-es feletti tanulmányi átlag esetén, 
 bb) 22%: 3-3,99 tanulmányi átlag esetén, 
 bc) 25%: 2-2,99 tanulmányi átlag esetén, 
 bd) 30%: elégtelen tanulmányi eredmény esetén. 
(5) A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor számított 

– folyó kiadások egy tanulóra, növendékre jutó hányadának  
a) 25%-a a tanulmányok megkezdésének első félévében a Törvény 115. § (1) 

bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben; 
b) a második és minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően 

a térítési díj mértéke: 
ba) 25%: 4,51 tanulmányi átlag felett, 
bb) 29%: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig, 
bc) 33% 3,51-4 tanulmányi átlagig, 
bd) 37%: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig, 
be) 41%: 2,51-3 tanulmányi átlagig, 
bf) 45%: 2-2,5 tanulmányi átlagig, 
bg) 50%: elégtelen tanulmányi eredmény esetén. 

 
2. § A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi lép: A térítési díjnak a tanulmányi eredménytől 

függő csökkentése nem lehet kevesebb, mint az egyes szolgáltatásoknál megállapított alsó 
százalék határ. Az alapfokú művészetoktatásban - beleértve a tanulmányi eredmények alapján 
történő díjcsökkentést is – a térítési díj egy tanévben nem lehet kevesebb, mint az adott 
feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének 
zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. / Törvény 117. § (2)/ 

3. § E rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba és a hatálylépését követő napon 
hatályát veszti. 
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1. sz. melléklet 
 

 
Az előterjesztés tárgya: Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-
oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának 
szabályairól szóló 21/2005. (VI.21.) Kt. sz. rendelet módosítására 
 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra  

Igazgatási iroda irodavezető  
 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az előterjesztésben 
átvezetésre kerültek. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2010. április 22.    Kernné dr. Kulcsár Dóra 
        sk. 
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21/2005. (VI. 21.) Budapest XXI. 

Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete 

 
az Önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményekben 

alkalmazandó térítési díjak és tandíjak 
megállapításának szabályairól. 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata  

 
…./2010.(V.18.) önkormányzati 

rendelete  
 

az Önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményekben 

alkalmazandó térítési díjak és tandíjak 
megállapításának szabályairól szóló 

21/2005. (VI.21.) Kt. sz. rendelet 
módosításáról 

 
 
 Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény /továbbiakban Kt./ 124.§ (21) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az Önkormányzat által fenntartott nevelési-
oktatási intézményekben alkalmazandó 
térítési díjak és tandíjak megállapításának 
szabályairól szóló 21/2005. (VI.21.) Kt. sz. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

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 Törvény 115.§ (1) 
bekezdésének a) és 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. 
 
 
 

1. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
“4.§ (1) A térítési díj mértéke tanévenként a 
szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor 
számított – folyó kiadások egy tanulóra, 
növendékre jutó hányadának 

a) 15 %-a a tanulmányok megkezdésének 
első félévében a Törvény 115.§ (1) 
bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott esetben;  
b) a második és minden további félévben az 
előző félév tanulmányi eredményétől 
függően a térítési díj mértéke: 

ba)  15 %: 4,51 tanulmányi átlag felett, 
bb)  16 %: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig, 
bc)  17 %: 3,51-4 tanulmányi átlagig, 
bd)  18 %: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig, 
be)  20 %: 2,51-3 tanulmányi átlagig, 
bf)   22 %: 2-2,5 tanulmányi átlagig, 
bg) 25 % elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén. 
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(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) 20%-a a Törvény 115.§ (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott esetben a 2006-
2007. tanév első félévében, a második és 
minden további félévben az előző félév 
tanulmányi eredményétől függően a térítési 
díj mértéke: 

 20%: 4-es és 4-es feletti tanulmányi 
átlag esetén, 

 22%: 3-3,99 tanulmányi átlag esetén, 

(2) A térítési díj mértéke tanévenként a 
szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor 
számított – folyó kiadások egy tanulóra, 
növendékre jutó hányadának  

a) 5 %-a a tanulmányok megkezdésének 
első félévében a Törvény 115. § (1) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
esetben 18 év alatti tanuló esetén; 

b) a második és minden további félévben 
az előző félév tanulmányi eredményétől 
függően a térítési díj mértéke: 

ba) 5 %: 4,51 tanulmányi átlag felett, 
bb) 5 %: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig, 
bc) 6 %: 3,51-4 tanulmányi átlagig, 
bd) 7 %: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig, 
be) 9 %: 2,51-3 tanulmányi átlagig, 
bf) 10 %: 2-2,5 tanulmányi átlagig, 
bg) 15%: elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén. 
 

(3) A térítési díj mértéke tanévenként a 
szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor 
számított – folyó kiadások egy tanulóra, 
növendékre jutó hányadának  

a) 15%-a a tanulmányok megkezdésének 
első félévében a Ttörvény 115. § (1) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
esetben 18 év feletti, de 22 év alatti tanuló 
esetén; 

b) a második és minden további félévben az 
előző félév tanulmányi eredményétől 
függően a térítési díj mértéke: 

ba) 15%: 4,51 tanulmányi átlag felett, 
bb) 17%: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig, 
bc) 19%: 3,51-4 tanulmányi átlagig, 
bd) 21%: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig, 
be) 27%: 2,51-3 tanulmányi átlagig, 
bf)  30%: 2-2,5 tanulmányi átlagig, 
bg) 35%: elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén. 
 

(4) A térítési díj mértéke tanévenként a 
szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor 
számított – folyó kiadások egy tanulóra, 
növendékre jutó hányadának  

a) 20%-a a Törvény 115.§ (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott esetben a 2006-
2007. tanév első félévében,  

b) a második és minden további félévben 
az előző félév tanulmányi eredményétől 
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 25%: 2-2,99 tanulmányi átlag esetén, 
 30%: elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén. 
 
 
 
 
 

(5) 25%-a a tanulmányok megkezdésének 
első félévében a 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. 
 
 
 
 

függően a térítési díj mértéke: 
ba) 20%: 4-es és 4-es feletti tanulmányi 

átlag esetén, 
bb) 22%: 3-3,99 tanulmányi átlag esetén, 
bc) 25%: 2-2,99 tanulmányi átlag esetén, 
bd) 30%: elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén. 
 
(5) A térítési díj mértéke tanévenként a 

szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor 
számított – folyó kiadások egy tanulóra, 
növendékre jutó hányadának  

a) 25%-a a tanulmányok megkezdésének 
első félévében a Törvény 115. § (1) 
bekezdésének e) pontjában meghatározott 
esetben; 

b) a második és minden további félévben 
az előző félév tanulmányi eredményétől 
függően a térítési díj mértéke: 

ba) 25%: 4,51 tanulmányi átlag felett, 
bb) 29%: 4,1-4,5 tanulmányi átlagig, 
bc) 33% 3,51-4 tanulmányi átlagig, 
bd) 37%: 3,1-3,5 tanulmányi átlagig, 
be) 41%: 2,51-3 tanulmányi átlagig, 
bf) 45%: 2-2,5 tanulmányi átlagig, 
bg) 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. 
 

2. § A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi lép: 
A térítési díjnak a tanulmányi eredménytől 
függő csökkentése nem lehet kevesebb, mint 
az egyes szolgáltatásoknál megállapított alsó 
százalék határ. Az alapfokú 
művészetoktatásban - beleértve a tanulmányi 
eredmények alapján történő díjcsökkentést is 
– a térítési díj egy tanévben nem lehet 
kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított 
normatív hozzájárulások egy tanulóra 
számított összegének zeneművészeti ág 
esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz 
százaléka. / törvény 117. § (2)/ 
 

 3. § E rendelet 2010. szeptember 1-jén lép 
hatályba és a hatálylépését követő napon 
hatályát veszti. 
 

 

   8


		2010-04-25T16:37:35+0200
	Dr. Szeles Gabor
	Elfogadom ezt a dokumentumot




