
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

(a 24/1994. (XI.2..) ör., a 15/1995. (V.12.) ör., a 8/1996. (III.18.) ör., a 28/1996. (X.14.) ör., a 

a 13/1997. (IX.15.) ör., a 18/1999. (XII.20.) ör., valamint a 20/2011. (IX.7.) ör. sz. 

rendeletekkel módosítva) 

 

 

Kalocsa Város Önkormányzata 

23/1994. (X.17.) ör. sz. rendelete 

a nevelési és oktatási intézményekben fizetendő 

térítési és tandíj mértékéről 

 

Kalocsa Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

tv. 117. §-a (2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által 

fenntartott nevelési és oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj mértékéről az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata által fenntartott óvodákra, általános 

iskolákra, szakmunkásképző iskolákra, gimnáziumra, szakközépiskolákra, alapfokú 

művészetoktatási intézményre és kollégiumra terjed ki. 

 

2. § 

 

A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások esetén fizetendő térítési díj mértékét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások 

egy tanulóra jutó hányadának 

 

a.) zeneiskolában 12 % a tizennyolc éven aluli tanulóknál, 20 % a tizennyolc éven felüli, 

de huszonkettő éven aluli tanulóknál,
1
 

 

b.) felnőttoktatásban a 11. évfolyamtól a gimnáziumban és a szakközépiskolában, 

valamint szakközépiskolában vagy szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor, 

szakképzési évfolyamon húsz százalék, 

 

c.) gimnáziumban, szakközépiskolában a 11. évfolyamtól kezdődően, továbbá 

szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő 

megismétlésekor huszonöt százalék. 

 

3. § 

 

Tandíj ellenében vehetők igénybe az alábbi szolgáltatások: 

 

A tandíj tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy 

tanulóra jutó hányada. 

                                                 
1
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a.) zeneiskolában a törvényi mértéket meghaladó tanórai foglalkozás, a huszonkettedik 

életév elérésétől pedig minden tanórai foglalkozás, 

 

b.) harmadik és további szakképesítés megszerzése, 

 

c.) gimnáziumban, szakközépiskolában a 11. évfolyamtól kezdődően, továbbá a 

szakközépiskolában, vagy szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal 

történő megismétlésekor, 

 

d.) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett alapműveltségi vizsga, érettségi 

vizsga, szakmai vizsga, továbbá a tanulói jogviszony fennállása miatt megkezdett, de 

be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. 

 

4. § 

 

(1) a.) A térítési díj mértékét – a zeneiskolát kivéve – az előző félév tanulmányi eredménye 

alapján az alábbi mértékben kell csökkenteni: 

 

- 5,00 tanulmányi eredmény:  100 %-kal 

- 4,51-5,00 tanulmányi eredmény:   20 %-kal 

- 3,51-4,50 tanulmányi eredmény   10 %-kal. 

 

b.) Zeneiskolában a térítési díjat a tanulmányi eredmény alapján a következő mértékben 

kell csökkenteni: 

 

     - 4,51-5,00 tanulmányi eredmény:   20 %-kal 

     - 3,51-4,50 tanulmányi eredmény:   10 %-kal. 

 

(2) A tandíj mértékét az előző félév tanulmányi eredménye alapján az alábbi mértékben kell 

csökkenteni: 

 

- 4,51-5,00 tanulmányi eredmény:   20 %-kal 

- 3,51-4,50 tanulmányi eredmény:   10 %-kal. 

 

 

(3) A térítési díj és tandíj mértékét a tanuló szociális helyzete alapján továbbá az alábbiak 

szerint kell csökkenteni: 

 

a.) ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a megállapítást megelőző 

hat hónapban a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb mértékét, 25 %-kal, 

 

b.) ha a szülő(k) (gondviselő) 3 vagy több gyermek neveléséről, oktatásáról gondoskodik, 

35 %-kal, 

 

c.) egyedülálló szülő által fizetendő díjat 25 %-kal. 
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(4) A tandíj mértéke 80 %-kal csökkenthető, ha a második szakképesítés megszerzésére 

beiratkozott tanuló nélkül is eléri a csoport a közoktatási törvényben engedélyezett 

minimális létszámot. 

 

 

5. § 

 

a.) A megállapított térítési díj és tandíj mértékének csökkentése érdekében a tanuló ill. 

csülője felbírálati kérelemmel fordulhat az intézmény Iskolaszékéhez. 

 

b.) A térítési díjat és tandíjat az intézmény számlájára a kiadott csekken kell befizetni. 

 

c.) 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. 

 

 

6. § 

 

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – kihirdetése napján lép hatályba. 

Előírásait 1994. október 1-étől kell alkalmazni. 

 

(2) A 2. § (a), (d-f), 3. § (a-c) alkalmazása 1995. szeptember 1-étől kötelező. 

 

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Kalocsa, 1994. szeptember 29. 

 

 

(Török Gusztáv Andor)       (Dr. Bálint József) 

     polgármester         jegyző 

 

 

Lezárva: 2011. szeptember 18. 

 

 

 

 

 

(Török Ferenc)        (Dr. Bedics Andrea) 

  polgármester          jegyző 

 


