
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

38/2004. (VIII. 31.) 
RENDELETE 

 
a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő 

térítési és tandíjak fizetéséről és annak mértékének megállapításáról 
 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés b.) pontjában, valamint a 124. § (21) bekezdés a.) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva a fenntartásban működő nevelési-oktatási 
intézményekben a térítési díj és a tandíj megállapításának és fizetésének szabályiról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed a városi önkormányzat fenntartásában működő Bocskai István 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolára. 

 
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások  

 
2. § 

 
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások körét a Kt. 114. §-a tartalmazza. 

 
 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és  
a díjfizetési kötelezettség mértéke 

 
3. § 

 
(1) A városi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben térítési díj 

ellenében igénybe vehető szolgáltatások a Kt. 115-117. § alapján: 
a.) A középiskola nappali tagozatán térítési díjat fizetnek a tanulók a pedagógiai programban 

meghatározott tanórán kívüli foglalkozások igénybe vétele esetén. 
 Ezek az alábbiak: 
  - 10 fő alatti szakkör 

 - 10 főnél kisebb létszámú középszintű ill. emeletszintű érettségire felkészítés a nem 
kötelező tantárgyakból. 

A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke tanévenként a szakmai feladatra eső kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának 15-25%-a. 

Teljes térítés ellenében szervezi az iskola: 
  - a felvételi előkészítőt 
  - érettségi előkészítőt 
  - a nyelvvizsga előkészítőt 
  - a 3. idegen nyelv tanulását. 
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A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke tanévenként a szakmai feladatra eső kiadások 
egy tanulóra jutó hányadának 100 %-a. 

 
b.) A Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a 11. évfolyamtól és a 

szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás és a tanulószoba. 
A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke tanévenként a szakmai feladatra eső kiadások 
egy tanulóra jutó hányadának 20-40%-a. 
A nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével – felnőttoktatásban a 
tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban és a szakközépiskolában, valamint a 
szakközépiskolába vagy szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési 
évfolyamon a 114. § (1) bekezdésének  b.)-c.) pontjában felsoroltak. 

A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke tanévenként a szakmai feladatra eső kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának 20-40 %-a. 
 
c.) A Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a 11. évfolyamtól 

kezdődően tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második 
alkalommal történő megismétlésekor a Kt. 114. § (1) bekezdés b.) pontjában 
meghatározottak. 

 
(2) Az (1) bekezdés c.) pontjában foglaltakat az oktatási törvény 115. § (3) pontjában 

megfogalmazottakat a felnőttoktatás tekintetében is alkalmazni kell. 
 
 

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és  
a tandíjfizetési kötelezettség mértéke 

 
4. § 

 
(1) A Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában tandíj ellenében 

igénybe vehető szolgáltatások: 
a.) A Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai 

programjához, illetve a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelési és 
oktatási, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás. 

b.) A Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a tizenegyedik 
évfolyamtól kezdődően, és a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem 
teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése esetén 
a Kt. 114. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott szolgáltatások. 

c.) A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga, és szakmai vizsga – 
beleértve a javító- és pótvizsgált is – továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt 
megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. 

d.) A Kt. 114-115. §-ban meghatározott kivétellel szakképesítés megszerzésekor a Kt. 114. § 
(1) bekezdésének b.)-c.) pontjában felsoroltak. 

 
(2) Az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban részt vevők 

tekintetében is alkalmazni kell. 
 
(3) A tandíj mértétke az (1) bekezdés a.), b.), c.) pontokban valamint a (2) bekezdésben 

meghatározottak esetében a szakmai feladatra eső folyó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának 100%-a. 
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(4) A tandíj mértéke a d.) pontban meghatározottak esetében a szakmai feladatra eső folyó 
kiadások 1 tanulóra jutó hányadának 60%-a. 

 
(5) A felnőttoktatásban résztvevőknek beiratkozási díjat kell fizetni.  
 Ennek mértéke:  - 9. évfolyamon 3000.- Ft 
     - 10. évfolyamon 4000.- Ft 
 
 

Szociális kedvezmények a térítési-díj fizetési kötelezettség és 
 a tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél 

 
5.§ 

 
(1)  Ha a tanulót a tizenegy-tizenharmadik évfolyamon valamint a szakképzési évfolyamon 

azért terheli térítési-díj fizetési, illetőleg tandíjfizetési kötelezettség, mert tanulmányi 
követelmények nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot, illetőleg az alapvizsgát, 
érettségi vizsgát, a szakmai vizsgált második és további alkalommal megismételni, vagy 
ezeken a vizsgákon javítóvizsgát tenni, szociális kedvezményben, illetőleg 
részletfizetési kedvezményben nem lehet részesíteni. 

 
(2) A tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének 

megállapításáról az intézmény igazgatója dönt. 
 
(3) Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a tanulónak, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimálbér másfélszeresét eléri, 
vagy meghaladja. 

 
(4) A tanuló szociális helyzete alapján a térítési és a tandíj összege – kérelemre – legfeljebb 

30%-kal csökkenthető. 
 
(5) A kedvezmény juttatásának és mértékének megállapításakor figyelembe kell venni azon 

tanulók szociális helyzetét, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori minimálbér összegét és a 
a.) tanulót a szülő egyedül neveli, illetve 
b.) három vagy több eltartott gyerek van a családban, vagy 
c.) mindkét szülő munkanélküli, vagy 
d.) a tanuló árva és a nagyszülők nevelik. 
 

(6) A kedvezmények elbírálásánál kiskorú és nagykorú eltartott tanulónál a szülők 
(gondviselők) vagyoni és jövedelmi helyzetét, a nagykorú, eltartásáról önmaga 
gondoskodó tanuló esetében a tanulói vagyoni és jövedelmi viszonyait kell figyelembe 
venni. 

 
(7) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való jogosultságot 

a.) az intézményben képzésben résztvevő tanuló minden év május 31-ig, illetve 
szeptember 10-ig, 

b.) az első évfolyamra felvételt nyert tanuló a felvételről szóló értesítés utáni 10. 
munkanapon belül, illetve szeptember 10-ig köteles igazolni. 
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(8) A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor 
számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. 

 
 

Közös rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) Az intézmény igazgatója a rendeletben felsorolt pedagógiai szolgáltatásokra vonatkozó 
és a megállapítást követő tanévben fizetendő térítési díj és tandíj alapösszegét mind év 
április 15-ig, illetve augusztus 25-ig határozza meg, és erről 10 napon belül tájékoztatja 
az önkormányzat jegyzőjét. 

 
(2) Az intézmény igazgatója a megállapított térítési díjak és a tandíjak alapösszegéről, 

valamint a rendelet szerint a tanulmányi eredmények alapján járó, illetve a szociális 
helyzet alapján adható kedvezményekről, a térítési díj és a tandíj fizetésének 
szabályairól tájékoztatja: 
a.) az intézményi képzésben résztvevő tanulókat minden év május 15-ig, illetve 

szeptember 1-ig, 
b.) az intézménybe felvételre jelentkező tanulókat a felvételi követelményekről szóló 

tájékoztató során, illetve szeptember 1-ig. 
 
(3) Az egy tanulónak megállapítható – a tanulmány eredmény alapján jár és a szociális 

helyzet alapján adható – kedvezmények mértéke együttesen a térítési díj, tandíj 
alapösszegének 50%-át nem haladhatja meg. 

 
(4) Az intézmény igazgatója a tanuló által fizetendő térítési díj és a tandíj összegéről 

határozatban értesíti a szülőt, megjelölve a határozatban a tanuló által igénybevett 
szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet és a 
tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét, valamint a 
jogorvoslat lehetőségét, módját és határidejét. 

 Az értesítést minden év július 1-ig, illetve szeptember 20-ig meg kell küldeni. 
 
(5) A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szól ó határozat ellen – a közoktatási törvény 

által megszabott módon (Kt. 83. §) – felülbírálati kérelem, illetve törvényességi kérelem 
nyújtható be. 

 
(6) A térítési díj és a tandíj összegét a tanulóknak két részletben, félévenként kell megfizetni 

az intézmény igazgatója által megszabott időpontban és módon. 
 
(7) Különösen indokolt esetben – kérelemre – az intézmény igazgatója a tanulónak a fizetést 

havi részeltekben is engedélyezheti. 
 
(8) A vizsgákkal kapcsolatban előírt tandíj és térítési díj fizetési kötelezettségének a tanuló 

az intézmény igazgatója által megszabott időpontban egy összegben tesz eleget. 
 
(9) Az intézmény igazgatója térítési és tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos 

adatokról tanulónként nyilvántartást vezet. 
 
(10) Nem kell tandíjat és térítési díjat fizetni az állami gondoskodás alatt álló tanulónak. 
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(11) A tanuló, illetőleg a kiskorú szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a jövedelmi 

viszonyaiban változás következik be. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az 
elengedett térítési díjat, illetőleg a tandíjat utólag köteles megfizetni.  

 
 

Értelmező és hatályba léptető rendelkezések 
 

7. § 
 
(1) A rendelet alkalmazásában jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 

törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói 
járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint 
a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett 
része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül. 

 
(2) Ez a rendelet 2004. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
Szerencs, 2004. augusztus 31. 
 
 
 
 
 
 Dr. Bíró László  Rónavölgyi Endréné 
 címzetes főjegyző  polgármester 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A kihirdetés napja 2004. augusztus 31. 

 5


	Értelmező és hatályba léptető rendelkezések

