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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. november 29-i ülésére 

 

Napirend: Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményében fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2007. (XII.21.) sz. rendeletet 

alkotott a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményben 

(továbbiakban: Intézmény) fizetendő díjakról. 

 

A Rendelet 6. §-a határozza meg az iskola igazgatója által adható díjkedvezmény maximális 

mértékét, melynek összege nem lehet több a kiszabott térítési díj, illetve tandíj iskolai szintű 

tömegének tíz százalékánál. Tandíjat a két tanszakos tanulók fizetnek, melynek jelenlegi 

mértéke néptánc-zeneművészeti, valamint képzőművészet-zeneművészeti tanszakok együttes 

tanulása esetén 105.000 Ft, egyéb esetekben 59.000 Ft. A tandíjhoz jön hozzá a térítési díj és 

a használati díj, így előfordulhat, hogy egy tanulónak évi 119.000 Ft térítési díjat és tandíjat 

kell fizetnie, kiegészítve a hangszer- vagy néptánc öltözet 3.000-6.000 Ft használati díjával. A 

tandíjnak az iskola igazgatója által adható magasabb mértékű díjkedvezményét a rendelet 

módosításával kell meghatározni. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 34.-36. §-a szabályozza a térítési díj és tandíj mellett 

igénybe vehető szolgáltatásokat, az adható díjkedvezményeket. A Korm. rendelet 36. § (4) 

bekezdése alapján „a fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a 

nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további 

térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján 

járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról”. A Korm. 

rendelet tehát feljogosítja a fenntartót, hogy az általa meghatározott szabályok alapján az 

iskola igazgatója további díjkedvezményeket biztosíthasson. 

 

Az Intézményt fenntartó Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 

82/2012. (XI.15.) sz. társulási tanácsi határozatában hagyta jóvá az iskola igazgatója által az 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak vonatkozásában 

adható díjkedvezmények alábbiak szerinti módosítását: 
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1. Az iskola igazgatója által adható térítési díjkedvezmény maximális összege a térítési 

díj iskolai szintű tömegének 10 %-a. 

 

2. Az iskola igazgatója által adható tandíjkedvezmény maximális összege a tandíj iskolai 

szintű tömegének 90 %-a. 

 

A Társulási Tanács határozathozatali joggal rendelkezik, az Intézményben fizetendő térítési 

díjakat rendeletben kell meghatározni. Ezért szükséges az Intézményt fenntartó 

önkormányzatok képviselő-testületei által a Társulási Tanács határozatát a helyi rendeletükbe 

beépíteni. 

 

A rendelet módosítása során kiigazításra kerülnek a jogszabályi hivatkozások, valamint 

pontosításra kerül az Intézmény neve is. 

 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-

tervezet elfogadására. 

 

Lengyeltóti, 2012. november 21. 

 

 

 

 

…………………………. 

Zsombok Lajos 

polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Jóváhagyta: 

 

 

Szücs Gábor    Dr. Szatmári Ibolya 

referens    jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2012. (XI.30.) számú rendelet-TERVEZETE 

 

a 18/2011. (VI.16.), 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményben 

fizetendő díjakról szóló 

16/2007. (XII.20.) számú rendelete módosításáról 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) c) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményben fizetendő díjakról 

szóló 16/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rend.) 6. §-a helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„6. § 

 

(1) Az iskola igazgatója által adható térítési díjkedvezmény maximális összege a térítési díj 

iskolai szintű tömegének 10 %-a. 

 

(2) Az iskola igazgatója által adható tandíjkedvezmény maximális összege a tandíj iskolai 

szintű tömegének 90 %-a.” 

 

2. § 

 

A Rend. 1. §-ában a „Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató 

Intézmény” szövegrész helyett a „Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai 

Szolgáltató Intézmény” szövegrész kerül. 

 

3. § 

 

A Rend. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A több tanszakos tanuló az 1. számú melléklet szerint, a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 34-36. §-a alapján 

megállapított tandíjat fizet.” 
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4. § 

 

A Rend. 4. §-ában a „Közokt. tv. 117.§. (1)-(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 34-

36. §-a” szövegrész kerül. 

 

5. § 

 

E rendelet 2012. december 1-ején lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Lengyeltóti, 2012. november 29. 

 

 

 

 

 

 

 dr. Szatmári Ibolya Zsombok Lajos 

 jegyző polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Lengyeltóti, 2012. november 30. 

     

 

         dr. Szatmári Ibolya 

          jegyző 

 


