
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó 
térítési díjakról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC: törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott 

a) óvodákra, 
b) óvodában dolgozó pedagógusokra és a köznevelési munkát végző 
szakemberekre, 
c) óvodában az óvodai nevelésben résztvevő gyermekekre, a gyermekek 
szüleire. 

 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodában biztosított gyermekétkeztetésre. 
 

2. Térítésmentes szolgáltatások 
2. § 

 
(1) Az önkormányzat által fenntartott óvodában térítésmentesen biztosított a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 33. § (1) bekezdése a) pontjában és d)-e) 
pontjában, valamint a 33. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt köznevelési szolgáltatásokon kívül térítésmentesen 
csak azok a szolgáltatások vehetők igénybe, amelyeket az önkormányzat az óvoda 
pedagógiai programjának jóváhagyásakor térítésmentes szolgáltatásként engedélyezett. 
 

3. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások, a térítési díj mértéke 
3. § 

 
Az önkormányzat által fenntartott óvodában térítési díj ellenében vehetőek igénybe a 
Kormányrendelet 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatások. 
 

4. § 
 
A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított 
folyó kiadások egy gyermekre jutó hányadának 20%-a a Kormányrendelet 34. § (1) 
bekezdés a) pontja esetében. 
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4. Tandíjfizetési kötelezettség és annak mértéke 

5. § 
 
Az óvodában tandíj megfizetése mellett vehető igénybe a Kormányrendelet 36. § (1) 
bekezdés b) pontjában és meghatározott szolgáltatások. 
 

6. § 
 
A tandíj mértéke tanévenként a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó 
kiadások egy gyermekre jutó hányada. 
 

5. A térítési és tandíj fizetésének módja 
7. § 

 
A térítési díjat, tandíjat havonta átutalással, az óvoda számlaszámát tartalmazó 
készpénz átutalási megbízással vagy a pénztárba történő befizetéssel kell teljesíteni. 
 

6 A nem magyar állampolgárt terhelő díj 
8. § 

 
(1) A nem magyar állampolgár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) 92. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az óvodában 
igénybe vett szolgáltatásért díjat köteles fizetni. A díj mértéke a tanévenként 
tanévkezdéskor a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy gyermekre jutó hányada. 
 
(2) Az óvoda vezetője a nem magyar állampolgárt terhelő díjat csökkentheti vagy 
elengedheti, amennyiben a gyermek szociális helyzete, így különösen családi, 
jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik. 
 
(3) Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a gyermeknek, akinek a 
családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb 
munkabér mindenkori összegét. 
 
(4) Az Nkt. 92. § (1) bekezdésében és (6) bekezdésében meghatározott jogosulti körbe 
tartozó személyek az óvodában a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett 
vehetik igénybe az Nkt. alapján biztosított szolgáltatásokat. 
 

7. Záró rendelkezések 
9. § 

 
E rendelet alkalmazásában jövedelem, család és háztartás fogalmak alatt a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat 
kell érteni, a további fogalmakra a Nkt-ban, valamint a Kormányrendeletben 
meghatározottak az irányadók. 
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8. § 
 
(1) Hatályát veszti az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben 
alkalmazandó térítési és tandíjak megállapításáról szóló 33/2012. (IX. 28.) 
önkormányzati rendelet. 
 
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

dr. Letenyei Róbert 
jegyző 

 
 

 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2013. április 30-án megtörtént.  
 
 
 
        dr. Letenyei Róbert 
                  jegyző 


