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Hatályon kívül helyzete a 63/2012. (X. 03) önkormányzati rendelet, 2013. január 1.-től 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
41/1994.  (X. 6.)  

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett 
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Kötv. 102. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Kötv. 117. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következő rendeletet alkotja:  

 

1. §. 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő 

a) óvodákra, 

b) általános iskolákra, 

c) gimnáziumokra, szakközépiskolákra, szakmunkásképző iskolákra, szakiskolákra, 

középfokú iskolai diákotthonokra és kollégiumokra; 

d) 
1
alapfokú művészetoktatási intézményre (a továbbiakban a.)-d.)-ig együtt: nevelési-

oktatási intézmények) 

e) a pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát végző más szakemberekre és a nem 

pedagógus munkakört  betöltő szakemberekre; 

f) a gyermekek, tanulók szüleire, gyámjára. 

 

(2)
2
 A tanévre megállapított térítési díjakat (kivéve az étkezési térítési díjakat), tandíjakat 

kettő egyenlő részletben, 

- november 5-ig, illetve 

- március 5-ig kell megfizetni. 

 

A térítési díj fizetési kötelezettség köre és mértéke 
 

2. §. 
 

Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi 

önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybevehető szolgáltatások 

körét a Kötv. 115. §-a tartalmazza. 

 

3. §3. 
      

(1) A térítési díj mértéke az intézményben meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként a 

szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadának 

                                                           
1
 Módosította a 25/2005. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2005. szeptember 1-től. 

2
 Módosította a 12/1995. (V. 19.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 1995. május 19-től. 

3
 Módosította a 78/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2007. január 1-től. 
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a.)  a Kötv. 115. § (1) bekezdés a) pontja esetén 25 %-a,  

b) a Kötv. 115. § (1) bekezdés b) pontja esetén 25 %-a, 

c) a Kötv. 115. § (1) bekezdés d) pontja esetén 40 %-a, 

d)
1
 alapfokú művészetoktatási intézményben: 

da) 18 éven aluli, heti 2 foglalkozásban részesülő tanulók esetén 10 %-a, 
db) 18 éven aluli, heti 4-6 foglalkozásban részesülő tanulók esetén 20 %-a, 
dc) 18 év feletti, de 22 éven aluli, heti 2 foglalkozásban részesülő tanulók esetén 15 %-
a. 
dd) 18 év feletti, de 22 éven aluli heti 4-6 foglalkozásban részesülő tanulók esetén 30 
%-a. 

 
(2) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díj (1) bekezdés a), b) és c) pontokban 

meghatározott mértéke: 

 

a) 4,51 tanulmányi átlag felett 50 %-kal, 

b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén 25 %-kal csökken.   

      

(3) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díj (1) bekezdés d) pontban meghatározott 

mértéke: 

 

a) 4,51 tanulmányi átlag felett 20 %-kal, 

b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén 10 %-kal csökken.                 

 

                                                                            

4. §2. 

 

A térítési díj mértéke a Kötv. 115. § (1) bekezdés e) pontja alapján mind a nappali, mind a 

felnőttoktatásban résztvevők tekintetében tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor 

számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 50 %-a. 
 

4/A. § 
 

A hangszer-állomány javítása és bővítése céljából az alapfokú művészetoktatási intézményben az 

intézmény vezetője az intézmény területéről a tanuló általi használatra kivitt hangszer után legfeljebb 

2.500 forint/félév hangszerkölcsönzési díjat állapíthat meg.
3
 

 

 

A tandíjfizetési kötelezettség köre és mértéke 
 

5. §. 
 

Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá az 

önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért igénybevehető szolgáltatások körét a Kötv. 

116. §-a tartalmazza. 

 

6. §. 
 

                                                           
1
 Módosította a 73/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. január 1-től. 

2
 Módosította a 25/2005. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2005. szeptember 1-től. 

3
 Beiktatta a 41/2010. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. szeptember 1-től. 
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(1)
1
 A tandíj összege a heti 4-6 foglalkozásban részesülő tanulóknál a Kötv. 116. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként a szakmai feladatra – 

a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada, heti 2 
foglalkozásban részesülő tanulóknál ennek 50 %-a. 

 

(2) Tanulmányi eredménytől függően a tandíj összege 

      - 4,51 tanulmányi átlag felett: 20 %-kal, 

      - 3,51-4,5 tanulmányi átlagnál: 10 %-kal 

      csökken. 

 

(3) A tandíj összege a Kötv. 116. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatás 

esetén tanévenként a szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy 

tanulóra jutó hányada. 

 

(4) A tandíj összege a tanulmányi eredménytől függően intézményi hatáskörben az intézmény 

szervezeti és működési szabályzatában megállapított módon, legfeljebb 20 %-kal 

csökkenthető. 

 

(5)
2
 A tandíj összege a Kötv. 116. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározottak esetén, 

mind a nappali, mind a felnőttoktatásban részt vevők tekintetében tanévenként a szakmai 

feladatra - a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. A tandíj 

összege a (4) bekezdésben szabályozott módon csökkenthető. 

 

(6) A tandíj összegének a meghatározása  a Kötv. 116. § (1) bekezdés e) pontjában 

meghatározottak esetén, mind a nappali, mind a felnőttoktatásban részt vevők tekintetében 

az intézményvezető hatásköre, de nem lehet kevesebb a vizsgaköltségeknek az egy 

tanulóra jutó hányadánál. 

 

Szociális körülmények alapján adható kedvezmények 
 

7. §3. 
 

(1) 50 %-os térítési díj (kivéve az étkezési térítési díj), illetve tandíjkedvezményben részesül 

az a tanuló, hallgató, ahol a család összes jövedelmének egy főre eső összege a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimumot 1000 forinttal meghaladó összeghatár alatt van. 

 

(2) 25 %-os térítési díj (kivéve az étkezési térítési díj), illetve tandíjkedvezményben részesül 

az a tanuló, hallgató, ahol a család összes jövedelmének egy főre eső összege a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimumot 2000 forinttal meghaladó összeghatár alatt van. 

                                                           
1
 Módosította 73/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2012. január 1-től. 

2
 Módosította a 38/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2006. szeptember 1-től. 

3
 A címmel együtt beiktatta a 12/1995. (V. 19.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 1995. május 19-től. 
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(3)
1
 Alapfokú művészetoktatási intézményekben térítési díj, illetve tandíj megfizetése kapcsán 

legfeljebb 5 havi részletfizetési kedvezményben részesülhet az a tanuló, hallgató, ahol a 

család külön törvényben meghatározott (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 4. §. 1. bekezdés a) pontja) összes jövedelmének egy főre eső összege a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg. A kérelemhez 

csatolni  kell a családban élők jövedelemigazolását. 

 

8. §2. 
 

(1) A szociális körülmények alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket - tanévenként 

kétszer - az intézmény vezetője bírálja el. A kérelemhez csatolni kell a tanulóval, 

hallgatóval egy háztartásban élők jövedelemigazolását.  

 

(2) A kedvezmény iránti kérelmeket 

- szeptember 15-ig, illetve 

- január 15-ig az intézmény vezetőjének kell benyújtani. 

 

9. §3. 
 

Az intézményvezető elutasító határozata ellen a kérelmező felülbírálati kérelmet adhat be a 

jegyzőhöz. 

 

10. §4. 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1994. szeptember 1-től kell 

alkalmazni. 

 

Kaposvár, 1994. október 4. 
 
 dr. Kéki Zoltán s.k.  Szabados Péter s.k. 
 jegyző  polgármester 

 

                                                           
1
 Beiktatta a 11/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. szeptember 1-től. 

2
 Beiktatta a 12/1995. (V. 19.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 1995. május 19-től. 

3
 Beiktatta a 12/1995. (V. 19.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 1995. május 19-től. 

4
 Számozását módosította a 12/1995. (V. 19.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 1995. május 19-től. 


