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 32/1996. (X. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A Budapest XVIII. kerületi fenntartású gimnáziumok nappali tagozata és a 
Dolgozók Gimnáziuma tanulóinak térítési díj, tandíj fizetési 

kötelezettségéről 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az 1995. évi CXXI. törvénnyel és az 1996. évi 
LXII. törvénnyel egységes szerkezetbe foglalt, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (a továbbiakban Kt.) 114-117. §-ai szerint, illetve a 124. § (21) bekezdés a) 
pontjában szereplő felhatalmazás alapján a Budapest XVIII. kerületi fenntartású 
gimnáziumok nappali tagozatos és a Dolgozók Gimnáziuma tanulóira az alábbi rendeletet 
alkotja. 

Térítési díj 

1. § (1) A tanuló által fizetendő térítési díj megállapításának alapja a tanévenként a 
szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. 

(2) Térítési díj fizetési kötelezettsége van a tanulónak: 
a) gimnáziumokban a Kt. 114. § b) pontjában fel nem sorolt tanórán kívüli 

foglalkozásokért az iskola 11. évfolyamától a folyó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának 15-25%-a közötti összegben, 

b) gimnáziumokban és a felnőtt oktatásban az évfolyam második alkalommal történő 
megismétlésekor, a 11. évfolyamtól a folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának I. 
félévben 50%-ában, II. félévben tanulmányi eredménytől függően 25-51%-ában, ha az 
évfolyam ismétlésére a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt van szükség, 

c) a felnőtt oktatásban a 11. évfolyamtól a folyó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának 

4,51 - 5 közötti tanulmányi átlag esetén 0 %-ában 
4,01 - 4,5 közötti tanulmányi átlag esetén 20%-ában 
3,51 - 4 közötti tanulmányi átlag esetén 22%-ában 
3,01 - 3,5 közötti tanulmányi átlag esetén 24%-ában 
2,51 - 3 közötti tanulmányi átlag esetén 27%-ában 
2 alatti tanulmányi átlag alatt 40%-ában 

Tandíj 

2. § (1) A tanuló által fizetendő tandíj megállapításának alapja a tanévenként a szakmai 
feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. 

(2) Tandíjfizetési kötelezettsége van a tanulónak: 
a gimnáziumokban és a felnőtt oktatásban az évfolyam harmadik és további alkalommal 
történő megismétlésekor a 11. évfolyamtól a folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának az 
I. félévben 100%-ában, a II. félévben a tanulmányi eredménytől függően 50-100%-ában, 
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- a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett alapműveltségi vizsga, érettségi 
vizsga továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett 
vizsga esetén, ha az második vagy további javítóvizsga, a folyó kiadások egy tanulóra 
jutó hányadának 100%-ában. 

A rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések 

3. § (1) A térítési díj és tandíj magában foglalja az iskola létesítményeinek és 
felszereléseinek igénybevételét és használatát. 

(2) A térítési díjat és tandíjat félévenként a tanulmányi eredmény alapján az iskola 
igazgatója állapítja meg az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. 
A folyó évben kezdődő tanévre vonatkozó térítési díj és tandíj összegét az intézmény 
vezetője minden év május 31-ig köteles közzétenni. 

(3) A térítési díj és a tandíj meghatározásánál a tanuló szociális helyzetét mérlegelve 
kedvezményt vagy mentesség adható, melyet igazolásokkal mellékelve írásban kell 
kérni. 

(4) Mentesség adható, ha  
- a tanuló állami gondozott, 
- nagycsaládban él, eltartó vagy eltartott (három vagy több kiskorú gyermek esetén), 
- a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimálbér mértékét nem 

haladja meg. 
(5) A kedvezményezettek személyéről és a kedvezmény mértékéről  
a) gimnáziumban a diákönkormányzat, az iskolaszék és az osztályfőnök javaslata 

alapján az igazgató dönt, 
b) a dolgozók gimnáziumában az osztályfőnök, a diákönkormányzat javaslata alapján, 

a tantestület véleményének ismeretében az igazgató dönt. 
(6) A térítési és a tandíjat félévenként, indokolt esetben negyedévenként a vonatkozó 

hónap 15. napjáig, a vizsgákkal kapcsolatos díjakat a vizsgára jelentkezéskor csekken a 
GAMESZ számlaszámára, illetve gimnáziumok esetén a házipénztárba kell befizetni. 

(7) A térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség elmulasztása a tanulói jogviszony 
megszűnését, a vizsgára bocsátási jog elvesztését vonja maga után. 

Záró rendelkezés 

4. § A rendelet 1997. február 1-én lép hatályba. 
B u d a p e s t ,  1996. október 24. 
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