
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2013.(XI.05.)       önkormányzati   r e n d e l e t e 
az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj 

megállapításáról és fizetésének szabályairól 
 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján biztosított jogkörében eljárva, valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazása 
alapján az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításáról 
és fizetésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

1.§ 
  

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekre, az 
intézményekben foglalkoztatott alkalmazottakra, az intézményben nevelkedő gyermekekre, azok szüleire, gyámjára. 

 
A nem magyar állampolgárok tandíjfizetési kötelezettsége 

2. § 
 
(1) (a) Abban az esetben, ha a nem magyar állampolgár kiskorú a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

Törvény (Továbbiakban: Nkt.) 92. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján jogosulttá vált az óvodai 
ellátásra, az óvodai nevelést a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 

 
   b) Az Nkt 92. § (3) bekezdésében szabályozott jog az Nkt 92.§ (1) bekezdés b), c) pontjában 

meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra 
jogosító engedéllyel rendelkezik és keresőtevékenységet folytat. 

 
     c) Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével rendelkezik, a 

meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti 
igénybe. 

 
(2) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1) bekezdésben foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi 

szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik -, az óvodai ellátásért, továbbá a pedagógiai 
szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások 
egy gyermekre jutó hányadának az óvodai nevelésben résztvevők 100 %-át. 

 
(3) Az egyes nevelési-oktatási intézményekben nevelkedő nem magyar állampolgárok által fizetendő tandíj 

mértékét az önkormányzat mindenkori éves költségvetéséről rendelkező költségvetési rendelet melléklete 
tartalmazza. 

 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nem magyar állampolgárságú gyermek egyéb, szociális alapon nyújtott 

kedvezményben nem részesíthető. 
 

A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok 
 

3. § 
 

(1)  A a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 
(Továbbiakban: Rendelet) 33. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok az 
óvoda mindenkori éves költségvetésében meghatározott keretek között – a gyermekek tényleges igényei 
alapján – ingyenesen szervezhetők meg. 

 
(2) A fenntartó által jóváhagyott helyi pedagógiai programban szereplő szolgáltatások. 

 
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások  

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 33. § (1) bekezdésének a) pontjában meg nem határozott foglalkozások. 



 
(2) A nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint.  
 

A térítési díj mértéke 
 

5. § 
 

(1) A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy 
gyermekre jutó hányadának tizenöt-húsz százaléka a 4. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, 

 
(2) (A térítési díj mértékének csökkentésére vonatkozó szabályokat e rendelet 8. §-a tartalmazza. 
 

A tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások 
 

6. § 
 

Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető 
szolgáltatások a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, 
valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, 

 
A tandíj mértéke 

 
7. § 

 
A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy 
gyermekre jutó hányadát. A tandíj a gyermek szociális helyzete alapján az e rendelet 8. §-ában meghatározottak 
szerint csökkenthető. 

 
       Kedvezmény szociális helyzet alapján 

 
8.§ 

 
(1) Nem kell tandíjat és térítési díjat fizetnie a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermeknek. 
 
(2) A kedvezmények elbírálásánál a kiskorú gyermeknél a szülők (gondviselők) vagyoni és jövedelmi helyzetét 

kell figyelembe venni. 
 
(3) A gyermek szociális helyzete alapján a tandíj alapösszege – kérelemre – legfeljebb 30 %-kal mérsékelhető. A 

mérséklésről az intézmény igazgatója dönt. 
 
(4) A térítési díj és a tandíj – egyéni mérlegelés alapján – átmenetileg elengedhető, ha a fizetésre kötelezett 

rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. 
 
(5) Szociális helyzete alapján nem adható tandíjcsökkentő kedvezmény annak a gyermeknek, akinek családjában 

az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át eléri vagy meghaladja. 
 
(6) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való igény minden év május 31-ig terjeszthető elő. 
 
(7) A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell. 
 
(8) A gyermek szülője (gondviselője) a szociális helyzet alapján megállapított kedvezmény esetén a jogosultság 

alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változást 15 napon belül köteles bejelenteni az intézmény 
igazgatójának. Ha a kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett térítési díjat, illetve tandíjat utólag 
köteles megfizetni. 

 
 

A befizetett tandíj és térítési díj felhasználása 
 

10. § 
 

(1) A térítési díj és tandíj nyereséget nem tartalmazhat. Ide nem értendő a kiegészítő, 



illetve vállalkozási tevékenység keretében végzett szolgáltatás. 
 

(2) A befolyó tandíj és térítési díj magában foglalja a közreműködők személyi juttatását és annak közterheit. A 
tandíj és térítési díjból származó bevétel legfeljebb 50%-a használható fel személyi juttatás és közterhei 
kifizetésére. A fennmaradó 50% dologi kiadásokra, az óvodai eszközök beszerzésére használható fel. 

 
Vegyes rendelkezések 

 
11. § 

 
(1)  A térítési és tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben csak a szakfeladatra jutó működési 

kiadások összege vehető figyelembe. Abban nyereség nem képezhető, beruházási és felújítási jellegű 
kiadások a gyermekre nem háríthatók át.   

 
 (2) A térítési díjjal és tandíjjal kapcsolatos intézményi szintű rendelkezéseket - e rendeletet figyelembe véve - az 

intézmény házirendje tartalmazza. 
 
(3)  Az intézmény igazgatója minden év április 30-ig tájékoztatja a fenntartót az e rendelet szabályai alapján 

megállapított térítési díjak és tandíjak alapösszegéről. 
 
(4)  Az intézmény igazgatója a megállapított térítési- és tandíjak alapösszegéről, valamint a szociális helyzet 

alapján adható kedvezményekről, azok feltételeiről és a feltételek fennállásának igazolási módjáról, továbbá a 
térítési- és tandíjak fizetésének szabályairól tájékoztatja az intézményben nevelkedő gyermeket minden év 
május 15-ig, az intézménybe felvételre jelentkezőket a beíratás időpontjáig. 

 
(5)  Az intézménybe újonnan beiratkozó gyermek a kedvezményt a beiratkozástól számított 15 napon belül 

kérheti. 
 

(6)  Az intézmény igazgatója az érintett gyermek által ténylegesen fizetendő térítési- illetve tandíj összegéről 
minden év június 30-ig, A határozatnak tartalmaznia kell a gyermek által igénybevett szolgáltatás térítési- 
illetve tandíjának alapösszegét, a figyelembevett kedvezmény mértékét és a ténylegesen fizetendő térítési- 
illetve tandíjat, valamint ezek fizetési módját és határidejét; továbbá a jogorvoslat lehetőségének és 
módjának megjelölését. 

 
(7)  Az intézmény igazgatója a térítési- és tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról 

gyermekenként nyilvántartást vezet. 
 
(8) E rendelet alkalmazásakor a gyermek számára megszabott nyilatkozattétel és fizetési kötelezettség a kiskorú 

gyermek esetében törvényes képviselőjét, illetve az eltartásáról gondoskodó személyt terheli. 
 

Hatálybalépés 
 

12. § 
 
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2013/2014. tanévre vonatkozóan kell 

alkalmazni. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 43/2012. (X.10.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 

 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester           jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2013. november hó 05. 
 
 
  /: dr. Varga Andrea :/ 
  jegyző 
 


