
 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2012. (II. 29.) rendelete 

az óvodában és iskolában fizetendő térítési díjakról, tandíjakról 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény (a továbbiakban: Köot.) 102. §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 124. § 

(21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Köot. 117. § (4) bekezdésének 

végrehajtására alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) Az a nem magyar állampolgár gyermek után, aki a Köot. 110. § (8) bekezdésében 

foglaltak szerint az óvodai ellátásban (ellátott) és az általános iskolai oktatásban (tanuló) 

díjfizetés mellett vehet részt, a díjat az ellátott, a tanuló ellátásáért, neveléséért felelős szülő, 

gondviselő köteles az intézmény vezetőjével kötött megállapodásban meghatározott havi vagy 

negyedéves részletekben megfizetni. 

 

(2) Az (1) bekezdés alapján fizetendő díj összege a szakmai feladatra tervezett folyó 

kiadások egy ellátottra, tanulóra jutó hányada. 

 

(3) Az  óvodai felvételkor, illetve a tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor) a 

fizetésre kötelezett személy írásos nyilatkozatot ad arról, hogy a jogerősen megállapított 

szolgáltatás díját az arra megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy 

tudomásul veszi, miszerint a díj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból 

való kizárással járhat.  

 

(4) A díj mértékét és megfizetésének módját az ellátott, a tanuló intézményi beíratásakor, 

illetve – ha a fizetési kötelezettség később válik ismertté – a tudomásulvételtől számított 3 

napon belül az intézmény vezetője közli a szülővel, gondviselővel.  

 

(5) Az intézmény vezetője a szülő, gondviselő szociális helyezte alapján, illetve tanuló 

esetében a legalább közepesnél jobb tanulmányi eredmény esetén a fizetendő díjat az állami 

költségvetésből juttatott, a teljesítménymutató alapján egy ellátottra, tanulóra számított, adott 

időszakra vonatkozó hozzájárulás mértékéig elengedheti. A szülő, gondviselő szociális 

helyzete alapján ennél nagyobb mértékű engedmény csak a képviselő-testület szociális 

ügyekben illetékes bizottsága előzetes egyetértésével adható.  

2. § 

 

(1) A szakmai feladatra tervezett folyó kiadások egy ellátottra, tanulóra jutó hányadát, illetve 

a teljesítménymutató alapján egy ellátottra, tanulóra számított állami költségvetési juttatás 

mértékét összegszerűen az intézmények éves költségvetésében kell meghatározni. 
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(2) Ha az intézmények előző évi költségvetésének zárszámadása szerint az előző évi folyó 

kiadások egy ellátottra, egy tanulóra számított hányada kisebb, mint a befizetett díj, a 

különbözetet a következő időszak díjába a szülő, gondviselő javára be kell számítani, illetve 

díjfizetési kötelezettség hiányában vissza kell téríteni. Ha a befizetett díj kevesebb, mint a 

számított hányad, a szülő, gondviselő a többlet befizetésére nem kötelezhető. 

 

(3) Az intézmény vezetője a díj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról 

gyermekenként, tanulónként nyilvántartást vezet, valamint a díj megállapításával, fizetésével 

kapcsolatban szükséges intézményi szintű szabályozásról a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban gondoskodik.  

 

(4) Az intézmény vezetője köteles tájékoztatni az érdeklődő, nem magyar állampolgárságú 

gyermekek, tanulók szüleit az intézményben igénybe vehető szolgáltatásokról, a díj várható 

alapösszegéről, a díj fizetésének szabályairól.  

.  

3. § 

 

(1) E rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit – a hatályba lépését követő időszakra vonatkozóan - alkalmazni 

kell azon ellátottak, tanulók esetében is, akik intézményi jogviszonya a rendelet hatályba 

lépése előtt már létrejött. 

 

      A jegyző nevében és helyett: 

 

 

 Csorba János dr. Galambos György 

 polgármester aljegyző 


