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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság
2012. június 4-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

.../2012. (…) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 3/2006. (VI. 02.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
dr. Égető Annamária referens
dr. Égető Annamária referens

Indoklás a rendelet-tervezethez

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 25-i ülésén 113/2012.
számú határozatával döntött arról, hogy a tárgyban nevezett rendelet módosítása, a művészeti
iskolai térítési díjak emelésének lehetősége kerüljön kidolgozásra.
A térítési díjak szedhető mértékét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117.§-a
szabályozza. A jogszabály szerint a térítési díjnak a szakmai feladatra folyó kiadások 1 főre tanévkezdéskor - számított hányadának 18 éven aluli tanulók esetében 5-20%-a, 18 éven felüli
tanulók esetében 15-40%-a közé kell esnie. A díjat a tanulmányi eredménytől függően
differenciálni kell. További megkötés, hogy a térítési díj összege nem lehet kevesebb az 1
tanulóra jutó normatíva zeneművészet esetén 10, néptánc esetén 20 %-ánál.
A jelenlegi térítési díj rendelet 13/2006.(VI.02.) a térítési díjakat három díjcsoportba sorolja a
tanulmányi eredmény alapján, és ehhez 7%, 8%, és 10%-os mértéket határoz meg 18 éven aluli
tanulók esetében, illetve 15%, 16% és 20%-os mértéket a 18 év feletti tanulók esetében. A
rendelet azonban meghatározza a díjcsoportonkénti minimum beszedendő összeget is a 18 év
alatti tanulóknál, 11.000.-, 12.000.- és 14.500.-Ft-ban. Az így beszedett összegek a 2011/2012.
tanévben nem egészen 0,5-1% közötti mértékkel magasabbak a rendelet által meghatározott
százalékos mértékeknél.
A térítési díjak a 2009/2010. tanév óta változatlan összegűek, emelés nem történt. Látható, hogy
az önkormányzati által meghatározott százalékok nem érik el a törvény által engedélyezett
maximális mértéket, tehát a testületnek módjában áll emelni, azonban az emelés tekintetében
Bozóki János igazgató úr óvatosságra int.
A tanulók több mint 25%-a jogosult a gyermekvédelmi kedvezményekre, így a közoktatási
törvény 117.§-a értelmében ők mentesülnek a térítési díj megfizetése alól, az emelés ténye őket
nem érintené, azonban az elmúlt években tapasztalható elszegényedés miatt egyre magasabb
azon tanulóknak a száma, akik olyan környezetből kerülnek ki, ahol a családban 1 főre jutó
kereset csak minimálisan haladja meg a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz
meghatározott maximum összeget. Bár ezt vizsgálni nincs mód, az a tapasztalat, hogy nő
azoknak a szülőknek a száma, akik csak részletekben, vagy akár több alkalommal is fizetési
haladékot kérve tudják - nagy nehezen - befizetni a térítési díjat. A részükre szociális
kedvezményt nem tudnak adni, mivel a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet ezt nem
teszi lehetővé. Másrészt, ha engedné is a rendelet, előír a törvény egy a tanulói normatívához
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mért 10-20%-os minimumot, amit mindenféleképpen be kell szedni. Ez pedig nem sokkal
alacsonyabb a jelenleg előírt térítési díjaknál. A tanulók közül sokan kéttanszakosok, így őket
még tandíjfizetés is terheli, mely összeg magasabb a térítési díjnál. Így összesítve, elmondható
egy 2-3 gyermekes családnál már jelentős egyszeri kiadás a művészetoktatásra fordított
évenkénti kb. 25.000.-Ft gyermekenként.
Bozóki János igazgató úr számításokat végezett egy kisebb mértékű emelésről, amit a következő
táblázatban szemléltetünk:
jelenlegi állapot
tervezett emelés
díjcsoport %
ténylegesen %
várható
beszedett
összeg/év/fő
összeg/év/fő
18 éven
aluliak
I.
7%
11.000.9%
12.500.II.
8%
12.000.10%
13.900.III.
10%
14.500.12%
16.700.18 év
felettiek
I.
15%
19.750.17%
23.700.II.
16%
21.070.18%
25.100.III.
20%
26.330.22%
30.600.-

emelkedés
összege
(/fő/év)
1.500.1.900.2.200.3.950.4.030.4.270.-

A várható összeg számításánál figyelembe kell venni a tanulólétszám várható alakulását, de
természetesen ez változhat, ami az összegek kisebb mértékű emelkedését-csökkenését vonhatja
maga után.
Ennél nagyobb mértékű emelés a tanulók csoportos kiiratkozását vonná maga után, ezért
Igazgató úr részéről nem javasolt. Ez a tervezett emelés is fokozottan érinti az olyan családokat,
ahonnan 2-3 gyermek is jár iskolánkba.
Ez az emelés a jelenlegi tanulólétszám, összetétel szerint, kb. 150.000.-Ft többletbevételt
eredményezne az intézményben a hátralévő félévben, tehát nem lenne jelentős hatással a
fenntartó anyagi helyzetére. Mivel 2013. január 1-jétől fenntartóváltásra kerül sor, kérdéses,
hogy van-e jelentősége 150.000.-Ft többletbevétel miatt sok-sok családra többletterheket rakni?
A művészetiskolai tandíjat a kéttanszakos tanulók fizetik a második művészeti ág képzése után a
térítési díjon felül. A tandíj számítása a képzés egy tanulóra jutó éves bérköltsége alapján
történik. Megállapítása úgy történik, hogy ha például adott egy tánccsoport, akik mindannyian
kétszakosak, - és ez miatt nem igényelhet a fenntartó utánuk tanulói normatívát - a csoport által
befizetett tandíjak akkor is fedezzék az oktató pedagógus óradíját és járulékait, mely a
néptáncoktatásra fordított kiadásaink túlnyomó részét jelenti.
Az idei összeg 14.400.-Ft/fő/év volt. Ez természetesen minden évben változik a
néptánccsoportok létszámainak, és az intézményi átlagóradíj változásának függvényében.
A tandíjszámítást lehet más alapokra helyezni, pl. a néptánc szakfeladatra jutó folyó kiadások 1
főre eső részét lehetne beszedni, azonban ez minimum háromszorosára emelné a tandíjat, ami
meglehetősen riasztó hatású, ezért vállalhatatlan.
Jelenlegi kéttanszakosaink aránya a néptánc tanszakon közel 30%. A megoszlásuk a
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csoportokban azonban meglehetősen arányos. Amennyiben ők kimaradnának, a csoportot akkor
is tovább kellene vinnünk. Az iskola tényleges kiadásai így kb. 50 néptáncos kimaradásával nem
csökkennének, csak kisebb létszámú csoportokkal foglalkoznánk ugyanannyi órában,
ugyanannyi költséggel. Ebből a megközelítésből adódik, hogy a kéttanszakos tanulók által
befizetett éves szinten kb. 600.000.-Ft néptánc tandíj, ami egyébként az intézmény saját
bevételének több mint 20%-a – mondhatni – „talált pénz”. Azt se feledhetjük, hogy ezek a
tanulók a zenei térítési díjon felül fizetik be ezt az összeget, így jön össze a két részletben
befizetett éves kb. 25.000.-Ft/fő, ami a mai viszonyok között meglehetősen nagy áldozat, főleg
többgyermekes családok esetében. Közülük sajnos már sokan a teljesíthetőség határán vannak.
A fentiek alapján Bozóki János igazgató úr a tandíjak bármilyen mértékű emelését nem
támogatja, melyből az önkormányzatnak inkább vesztesége származna, mint nyeresége.
A módosító rendelkezések a hatályon kívül helyezéssel érintett jogszabályba „beépülnek”, a
továbbiakban joghatást nem a módosító rendelkezések, hanem a módosítással érintett jogszabály
vált ki.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján „ha a jogszabály minden
rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.”
A módosító rendelkezések a hatályosulásuk napját követően végrehajtottá válnak, ezért a
jogrendszer átláthatósága érdekében hatályon kívül helyezendőek.
Fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testület tagjait az előterjesztés mellékleteként szereplő
rendelet tervezetet tárgyalja meg.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez

Társadalmi hatások:
A térítési díj, tandíj emelése maga után vonhatja a beiratkozók számának csökkenését

A szabályozás egészségügyi következményei:
Egészségügyi következményekkel nem számolunk.
A rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és adminisztratív feltételei:
A rendelkezésre álló személyi, tárgyi és adminisztratív feltételekkel a feladat többletterhet vagy
könnyítést nem jelent.
Gazdasági és költségvetési hatás:
A módosításnak közvetlen gazdasági és költségvetési hatása nem jelentős.
Környezeti hatás:
A szabályozásnak környezeti hatása nincs.
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Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság javaslata a Képviselő-testület ülésén kerül
ismertetésre.
Döntési javaslat
".../2012. (…) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közoktatási
intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 3/2006. (VI. 02.) önkormányzati rendeletének
módosításáról"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: előterjesztés
Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

Tervezet

…./2012. (….) önkormányzati rendelete
a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 3/2006. (VI. 02.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületea közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés b) pontjában kapott foglalt felhatalmazás alapján, az
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
§

1.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közoktatási intézményekben
fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 3/2006. (VI. 02.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) 18 év alatt a szakmai feladatra jutó hányad
I.
9%-a, de min. 12.000,- Ft/év 4,01tanulmányi eredmény felett,
II.
10%-a, de min. 13.000,- Ft/év 3,01-4,00 tanulmányi eredmény között,
III.
12%-a, de min. 15.500,- Ft/év 3,00 tanulmányi eredmény alatt.”
2. §
A Rendelet 3. § (3) c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) 15%-a
16%-a

4.01 tanulmányi eredmény felett
3,01-4,00 tanulmányi eredmény között
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20%-a

3,00

tanulmányi eredmény alatt”
3. §

Ezen rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.
Kiskunmajsa, 2012.

Faludi Tamás s.k.
polgármester

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskunmajsa, 2012.

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna s.k.
aljegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: Felelős: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
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