Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete
3/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelete
a térítési és tandíj fizetési kötelezettség helyi szabályozásáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kötv.) 102. § (2) bekezdés b) pontjában és 124. § (21)
bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
(továbbiakban: Társulás) fenntartásában mőködı:
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény
a./ Agárdi székhelyintézményére
b./ Gárdonyi Tagiskolájára
c./ A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusokra, a nevelıoktató munkát végzı más szakemberekre
d./ A gyermekek, kiskorú tanulók szüleire, törvényes képviselıire.
Az ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatások
2. §
Az Önkormányzat a nevelési-oktatási intézményeiben a Kötv. 114. §-ban meghatározottakon
kívül egyéb ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatást nem biztosít.
A térítési-és tandíjfizetési kötelezettség
3. §
(1) Térítési díjat kell fizetni a Kötv. 115. §-ban, tandíjat a 116. §-ban felsorolt szolgáltatások
igénybevétele esetén.
(2) Az Európai Közösség tagállamain kívüli állampolgárok esetén a térítési díj és a
tandíjfizetési kötelezettség a Kötv. 110. §-ban leírtak szerint állapítandó meg azzal, hogy – ha
nemzetközi szerzıdés, vagy más jogszabály másképp nem rendelkezik, illetve ingyenességet
biztosító viszonosság hiányában – a megállapított díjat az oktatási-nevelési intézmény
vezetıje az e rendeletben meghatározott szabályok szerint csökkentheti.
(3) Az Európai Közösségek tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal
azonos feltételekkel kerülnek elbírálásra a térítési és tandíjfizetési kötelezettség megállapítása
során.
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A térítési díj fizetési köre és mértéke
4. §
Az Önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben, továbbá a társulási feladatellátás
keretében térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások körét a Kötv. 115. §-a
tartalmazza.
5. §
(1) A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított –
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:
a./ minden mővészeti ág esetén (Kötv. 117. § (1) b,c és (2)) a feladatellátáshoz
biztosított alap normatív hozzájárulás 10%-a a 18 éven aluli, illetve tanulói
jogviszonnyal rendelkezık esetében
b./ zenei mővészeti ág esetén (Kötv. 117. § (1) b,c és (2)) a feladatellátáshoz
biztosított alap normatív hozzájárulás 15 %-a a 18 éven felüli, de 22 éven aluli
illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkezık esetében
c./ más mővészeti ág esetén (Kötv. 117. § (1) b,c és (2)) a feladatellátáshoz
biztosított alap normatív hozzájárulás 15 %-a a 18 éven felüli de 22 éven aluli
illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkezık esetében.
(2) E § rendelkezései a Kötv. 121. §. (1) bekezdésének 14./ pontja szerinti hátrányos helyzető,
sajátos nevelési igényő és a tanulmányaikat az alapfokú mővészeti oktatásban 2005. december
25. elıtt megkezdı tanulók esetében nem alkalmazhatóak, tılük térítési díj nem szedhetı.
(3) Adott tanítási évben elıször induló szak esetén a térítési díj az 5. § (1) a./ pontjában
meghatározott térítési díj 50%-a. Az Önkormányzat további kedvezményt nem biztosít.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott alap normatív hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács
évenként költségvetési határozatában határozza meg. A fizetendı térítési díjakat az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
(5) A létesítmények, felszerelések és eszközök használati díjának mértéke egységesen 600 Ft/
fı/ tanév
A tandíj fizetési köre és mértéke
6. §
Az Önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben, továbbá a Társulási feladatellátás
keretében ezen intézményekben tandíjért igénybe vehetı szolgáltatások körét a Kötv. 116. §-a
tartalmazza.
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7. §
A tandíj mértéke a Kötv. 116. § (1) bekezdésének a./ pontjában meghatározott szolgáltatás
esetén, a tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányada ( 117. § (3), ) melynek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Tanulmányi eredménytıl függı kedvezmények
8. §
Tanulmányi eredménytıl függıen a kedvezmény mértéke a tandíjból zenemővészeti ág
esetén:
a/ Jeles (4,5-tıl-5-ig) tanulmányi átlag felett
85 %
b./ Jó (3,5-4,5-ig) tanulmányi átlagig
80 %
c./ közepes ( 3,4 alatti) tanulmányi átlag alatt
75 %
d./ az újonnan beíratott nem átlagolható eredményő
tanuló esetében
85 %
Tanulmányi eredménytıl függıen a kedvezmény mértéke a tandíjból más mővészeti ág
esetén:
a./ Jeles (4,5-tıl-5-ig) tanulmányi átlag felett
72,5 %
b./ Jó (3,5-4,5-ig) tanulmányi átlagig
62,5 %
c./ közepes ( 3,4 alatti) tanulmányi átlag alatt
47,5 %
d./ az újonnan beíratott nem átlagolható eredményő
tanuló esetében
72,5 %
A térítési-és tandíj fizetésének szabályai
9. §
A tanévre megállapított térítési díjakat, tandíjakat kettı egyenlı részletben:
•
•
•

október 15-ig, illetve
február 15-ig kell megfizetni.
2010-2011-es tanévben a fizetési határidı 2011. február 15. és 2011. október
15.
Értelmezı és záró rendelkezések
10. §

(2) A szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának összegét a Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezetıje minden év január 1-ig közli a
nevelési-oktatási intézmény vezetıjével.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.

3) Hatályát veszti Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 27/2006. (VIII.30.)
számú rendelete.
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Gárdony, 2011. március 2.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyzı

Záradék:
Jelen rendelet 2011. március 03-án kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyzı
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1. sz. melléklet
2010/2011-es tanév I. félévében alkalmazandó térítési díjak

I.

Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény Gárdonyi Tagiskolája

1. zenemővészeti ág

Jeles
jó
közepes
Újonnan beíratott

18 év alatt
5.200.6.500.7.450.7.450.-

18-22 év között
8.000.9.500.11.175.11.175.-
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2. sz. melléklet

2010/2011-es tanév I. félévében alkalmazandó tandíjak

I.

Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény Gárdonyi Tagiskolája

1. zenemővészeti ág: 75.822.-

