
KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete 

 

a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, 

valamint a tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján adható kedvezmények 

feltételeiről 

 

 

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) 

bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés c) 

pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet 35.§ (3) bekezdésében és 36.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

  

1. Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

(1) E rendelet hatálya  Kalocsa Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési 

intézményekre terjed ki. 

  

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gyermek, tanuló által az oktatási intézményben igénybe 

vett étkezésért fizetendő térítési díjra. Az étkezés térítési díját az önkormányzat külön 

jogszabályban határozza meg.  

 

2.§ 

 

 

(1) Jelen rendelet alkalmazása során jövedelem fogalmán a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban: Szt)4. § (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott jövedelem fogalmat kell érteni.  

 

(2) A jövedelem számításánál a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve 

vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 

megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.  

 

 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményben a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: Vhr.) meghatározott, térítési díj vagy tandíj megfizetése ellenében igénybe 

vehető szolgáltatásban részesülő tanuló az e rendeletben meghatározottak szerint térítési 

díjat, illetve tandíjat fizet.  

 

(2) Az e rendeletben meghatározott térítési díj és tandíj személyre szóló összegét a 

tanévkezdéskor a tanévre szólóan kell megállapítani, és a tanulóval írásban közölni.  



(3) A térítési díj és tandíj befizetésének helyét, időpontját és módját az intézményvezető  

határozza meg.  

 

(4) A szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadának kedvezmények nélkül számított összegét az intézményvezető a beiratkozott 

tanulók száma alapján a tanév első napján állapítja meg, és arról – a beiratkozott tanulók 

számának megjelölésével - haladéktalanul tájékoztatja a jegyzőt.  

 

(5) Az intézményvezető tájékoztatása alapján a jegyző a kedvezmények nélkül számított éves 

térítési díj és tandíj aktuális összegéről az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatában a rendeletek közzétételére vonatkozó szabályok szerint haladéktalanul 

hirdetményt tesz közzé.  

 

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

4.§ 

 

(1) Az intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdésekor  

 

a) a Vhr. 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén a szakmai feladatra 

számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 17 %-a;  

 

b) a Vhr. 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak esetén a szakmai feladatra 

számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának  

ba) 10 %-a 18 éven aluli tanulóknál,  

bb) 17 %-a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál;  

 

c) a Vhr. 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak esetén a szakmai  

feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának  

ca) 17 %-a 18 éven aluli tanulóknál,  

cb) 22 %-a 18 éven felüli tanulóknál. 

 

d) a Vhr. 35. § (2) bekezdésben meghatározott esetben a szakmai feladatra számított folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányadának 10 %-a.  

 

e) a Vhr. 34.§ (1) bekezdés d.) pontjában meghatározottak esetén a vizsgadíj összege a 

kötelező legkisebb minimálbér 3,75 %-a. 

 

(2) Az alapfokú művészetoktatási intézményben több tanszakon művészetoktatásban 

részesülő tanuló a térítési díjat tanszakonként fizeti.  

 

 

5. § 

 

(1) Tanulmányi eredménye alapján kedvezmény illeti meg a 4.§ (1) és (2) bekezdésében 

foglaltak szerint számított térítési díjból azt a tanulót, akinek a félévi, illetve az év végi 

tanulmányi átlaga a 3,50-ot meghaladja.  

 

(2) A tanulmányi kedvezmény összege tanévenként- alapfokú művészetoktatás kivételével-, 

ha a tanuló tanulmányi átlaga  



 

a) meghaladja a 3,50-ot, de nem magasabb 4,50-nál a kedvezmény mértéke 10 % 

b) meghaladja a 4,50-ot, de nem kitűnő a kedvezmény mértéke 20 % 

c) kitűnő eredmény esetén a kedvezmény mértéke 75 % 

 

(3) A tanulmányi kedvezmény összege az alapfokú művészetoktatásban tanévenként, ha a 

tanuló tanulmányi átlaga  

 

a) meghaladja a 3,50-ot, de nem magasabb 4,50-nál a kedvezmény mértéke 10 % 

b) meghaladja a 4,50-ot, a kedvezmény mértéke 20 % 

 

(4) Amennyiben a tanuló első félévi tanulmányi átlaga a térítési díj tanév kezdetekor történt 

megállapításánál figyelembe vett tanulmányi átlagot  

 

a) meghaladja, a második félévben az első félévi átlagának megfelelő mértékű 

tanulmányi kedvezmény illeti meg.  

b) nem éri el, a második félévben is a tanév kezdetekor megállapított tanulmányi 

kedvezmény illeti meg.  

 

(5) Amennyiben a tanuló főtárgyként valamely tanszakon művészetoktatási oktatásban 

részesül, és mellette másik tanszakon művészetoktatási előképző osztályba is jár, a 

térítési díj kedvezményt a főtárgyi eredménye szerint kell megállapítani.  

 

(6) Az új művészetoktatási főtárgyat felvevő tanuló az első félévben tanulmányi kedvezmény 

nélkül fizet térítési díjat.  

 

(7) Nem illeti meg tanulmányi kedvezmény a művészetoktatási előképzésben részesülő 

tanulót. 

  

3. Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

6.§ 

 

A Vhr. 36. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szolgáltatások tandíj megfizetése 

mellett vehetők igénybe. A tandíj tanévenként a tanévkezdésekor a szakmai feladatra számított 

folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada.  

 

7. § 

 

(1) Tanulmányi eredménye alapján tandíjkedvezmény illeti meg a 6.§ szerint számított 

tandíjból azt a tanulót, akinek a félévi, illetve év végi tanulmányi átlaga a 3,50-ot 

meghaladja.  

 

(2) A tandíjkedvezmény összege tanévenként, ha a tanuló tanulmányi átlaga  

 

a) meghaladja a 3,50-ot, de nem magasabb 4,50-nál, a kedvezmény mértéke 10 %  

b) meghaladja a 4,50-ot, a kedvezmény mértéke 20 %. 

 

(3) Amennyiben a tanuló első félévi tanulmányi átlaga a tandíj tanév kezdetekor történt 

megállapításánál figyelembe vett tanulmányi átlagot  



a) meghaladja, a második félévben az első félévi átlagának megfelelő mértékű 

tandíjkedvezmény illeti meg.  

b) nem éri el, a második félévben is a tanév kezdetekor megállapított tandíjkedvezmény 

illeti meg.  

8.§ 

 

(1) Szociális helyzete alapján a 6-7.§ rendelkezéseinek figyelembe vételével megállapított  

tandíjból  

 

a) 25 % kedvezmény illeti meg, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg a megállapítást megelőző hónapban a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

mértékét,  

b) 35 % kedvezmény illeti meg , ha a szülő(k) (gondviselő) 3 vagy több gyermek 

neveléséről, oktatásáról gondoskodnak, 

c) 25 % kedvezmény illeti meg, ha a tanuló szülője egyedülálló ( Szt. 4.§ (1) bekezdés l. 

pontjában megjelölt személy). 

9.§ 

 

Ha a térítési díj és tandíj mértékének csökkentését a tanuló szociális helyzete alapján kérik, a 

szülő(k) (gondviselő) az oktatási intézményhez benyújtott jövedelemigazolással bizonyítja a 

csökkentésre való jogosultságát. 

 

 Záró rendelkezések 

 

10.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napját követő napon lép hatályba azzal, hogy 

rendelkezéseit a hatályba lépést követően az intézménnyel újonnan jogviszonyt létesítő 

gyermekek, tanulók esetében kell alkalmazni.  

  

(2) Az intézményvezető 2012. évben a 3.§ (4) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az 

értesítési kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározott időpontig teljesíti.  

 

(3) A rendelet hatályba lépését megelőzően keletkezett jogviszonyok esetén Kalocsa Város 

Önkormányzatának a nevelési és oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj 

mértékéről szóló 23/1994. (VII.27.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 

 

 

 

Kalocsa, 2012. szeptember 27. 

 

 

 

 

Török Ferenc          Dr. Bedics Andrea 

polgármester          jergyző 

 

 



 

Melléklet a 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelethez  

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT  

 

A./ Személyi adatok  

 

1. A térítési díj, tandíj fizetésére kötelezett (kiskorú tanuló esetén szülő, gondviselő)  

neve: .....................................................................................................  

leánykori neve:......................................................................................  

kiskorú tanuló esetén a gyermek neve: ….............................................  

 

2. A térítési díj, tandíj fizetésére kötelezett állandó bejelentett lakóhelyének címe:  

................................................................................................................  

 

3. A térítési díj, tandíj fizetésére kötelezett tartózkodási helyének címe:  

...............................................................................................................  

 

4. A térítési díj, tandíj fizetésére kötelezettel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:  

...................... fő  

 

Közeli hozzátartozók: házastárs, élettárs, egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a  

mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő.  

 

5. A 4. pontban szereplő hozzátartozók neve:  

a./...................................................................  

b./...................................................................  

c./...................................................................  

d./...................................................................  

e./...................................................................  

f./...................................................................  

g./...................................................................  

 

 



 

B./ Jövedelmi adatok  

 

 
A jövedelem típusai      A térítési díj, tandíj      Közeli hozzátartozók jövedelme            Forintban  

                                   fizetésére kötelezett     a/          b/          c/         d/           összesen  

                  jövedelme  

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló  

egyéb jogviszonyból származó jövedelem és  

táppénz  

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó  

jövedelem (adóbevallás 1/12 része)  

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak  

értékesítéséből, vagyoni értékű jog  

átruházásából származó évi jövedelem 1/12  

része  

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb  

nyugdíjszerű ellátások  

5. A gyermek ellátásához és gondozásához  

kapcsolódó támogatások (GYED,GYES,  

GYET, családi pótlék, gyerektartásdíj,  

árvaellátás)  

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által  

folyósított rendszeres pénzbeni ellátás  

(munkanélküli járadék, rendszeres szociális és  

nevelési segély, jövedelempótló támogatás,  

ápolási díj, stb.)  

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem  

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból  

származó jövedelem, kisösszegű kifizetések,  

stb.)  

9. Összes bruttó jövedelem:  

10. Személyi jövedelemadó, vagy előleg  

összege  

11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék  

összege  

12. Munkavállalói járulék  

13. Tartásdíj fizetése  

A család havi nettó jövedelme összesen:  

/9-(10+11+12+13)/  

 

 

Az egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ........................... Ft/hó  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZATBAN közölt adatok  

a valóságnak megfelelnek.  

 

…………., 20................................   ................................................................  

térítési díjra, tandíjra kötelezett  

aláírása  

 

 

 


