
                           Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat  
                    Képviselő-testületének 17/2000. (XI.2.) Ök. rendelete  
                          a térítésidíj-fizetési kötelezettség helyi szabályairól 
 
 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló módosított 
1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban tv)  102. § (2) bekezdés b) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján a közoktatási törvény 117. §-ának (4) bekezdésében 
foglaltak végrehajtására  és a térítésidíj-fizetési kötelezettség helyi 
szabályozásáról a következő rendeletet alkotja: 
 
                                           
                                          A rendelet szabályozási köre 
      1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed: 
a./ önkormányzati fenntartású, nevelési-oktatási intézményre, 
b./ önkormányzati fenntartású, valamint az önkormányzati feladatellátásban részt 
vevő iskolai tanulói jogviszonyban lévő tanulóra, 
c./ a gyermekek, tanulók, szüleire, gyámjára. 
 
 
    Az ingyenesen  igénybe vehető szolgáltatások: 
      2. § 
 
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat a törvény 114. §-a állapítja meg. 
 
         

A térítésidíj-fizetési kötelezettség 
3. § 

 
(1) A térítésidíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor 
számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a 30 %-a. 
(2) Az önkormányzati intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati 
feladatellátás keretében a téríttésidíjért igénybe vehető szolgáltatások: a 
közoktatási törvény 116. §-ában meghatározottak, ideértve a felnőttoktatást is. 
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Kedvezmények 
      4. § 
 
(1) Tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény: 

 
 

     ha az adott intézményben                                                                                   a kedvezmény 
és az előző évben a magatartás                                                                                 a rendeletben 
és szorgalmi jegy kivételével                                                                                   megállapított 
       képzett tantárgyi átlag                                                                maximális díj 
        1.00 - 3,49        -- 
        3,50 - 3,99             25 %-a 
        4,00 - 4,49                                                                     50 %-a 
        4,50 - 5,00                                                                     75 %- a 
 
(2) Szociális helyzet alapján adható kedvezmény: Amennyiben a közös 
háztartásban élő családtagok egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, a térítésidíj - tanulmányi 
eredmény figyelembevételével megállapított - mértéke 50 %-kal csökkenthető. A 
kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt. 
(3) Szociális helyzet és tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény: A (2) 
bekezdésben megfogalmazott jövedelmi feltételek esetén a kitűnő ( 5.00 ) 
tanulmányi eredményt elért tanuló mentesül a térítésidíj-fizetési kötelezettség 
alól. 
 
                         
                                                 Befizetés módja 
                                                          5. § 
 
(1) A  térítésidíjat évente kell megállapítani az előző évi tanulmányi eredmények 
és a gyermek, tanuló szociális helyzetének figyelembevételével. A tanulói 
jogviszony keletkezésének évében  a tanulmányi eredmény alapján járó 
kedvezményt a második félévben a félévi osztályzatok figyelembevételével kell 
megállapítani. A körülmények jelentős változása esetén évente egy alkalommal 
kérvényezhető a díj módosítása, a kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője 
dönt. 
(2) A térítésidíjat évente két egyenlő részletben kell befizetni október 31-ig, 
illetve március 15-ig. Ettől eltérő fizetési módot (határidő módosítása, 
részletfizetés) kérelemre az intézmény vezetője engedélyezhet. 
 
(3) Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga, ezeken a vizsgákon a 
javítóvizsga esetén a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg kell a díjat az 
intézménybe befizetni. 
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(4)  A (2) bekezdésben említett esetekben a térítésidíj határidőben történő 
befizetésének elmulasztása esetén az intézmény vezetője 30 napon belül a 
fizetésre kötelezettet felszólítja és a befizetésre új határidőt szab meg. 
Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejártáig nem kerül sor, a tanuló a 
foglalkozásból kizárható, a tanulói jogviszony megszüntethető a megszüntetés 
tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedése napján. 
 
 

Záró rendelkezések 
6. § 

 
(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a tandíjfizetési kötelezettség helyi 
szabályairól szóló 14/2000. (IX.27.) Ök. rendelet hatályát veszti. 
 
Medgyesegyháza, 2000. október 30. 
 
 
 
Nagy Béla               Gácsér Béla 
polgármester             jegyző 
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