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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/1517-30/2012/XII
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni
támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a Rendelet)
tartalmazza a Ferencvárosban lakó családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni
juttatásokat.
Ahhoz, hogy a Rendeletben meghatározott támogatások közül a helyi gázár– és távhőtámogatás, a
következő években is igényelhető legyen, indokolt a nevezett juttatás részletezésében a 2012. évre
vonatkozó meghatározás hatályon kívül helyezése.
A Rendeletben a bölcsődéztetési támogatás 2012. január 01. napjától lépett hatályba. A jogosultsági
feltételek szerint az elmúlt egy évben összesen két család, két fő gyermek után vehette igénybe a
támogatást, ami összesen 216.000,-Ft költséget jelentett az önkormányzatnak. Jelenleg nincs
igénybevevő jogosult.
Miután a bölcsődéztetési támogatás iránti igény alacsony, javasolt e támogatási forma hatályon kívül
helyezése a Rendeletből.
Az oktatási támogatások esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) alapján az intézmények megnevezésében változtatás szükséges. Ennek alapján a
”közoktatási” intézmény megnevezés „köznevelési” intézmény megnevezésre módosul.
A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásáról szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet
hatályon kívül helyezése miatt szükséges azon kerületi lakcímmel rendelkező tanulók, óvodások
kerületen kívüli szakintézménybe történő utazás költségtérítésének meghatározása, akik a szakértői
bizottság véleménye alapján arra jogosultak.
A Rendelet szövegében pontosítás szükséges a taneszköz- csomag és a szükséges tankönyvek
biztosításának meghatározásánál.
A Ferencvárosi Táboroknál szükséges a turnus meghatározása és az, hogy a táborokat az egyéb
vendégek a turnuson kívül mikor és milyen mértékű díjfizetés ellenében vehetik igénybe.
A Rendelet 1. számú mellékletében az évfolyamok meghatározásának korrigálása szükséges a
tankönyvek árának meghatározása esetében.
A 2. számú mellékletben a Táboroknál a turnuson kívüli egyéb vendégek szállásdíjának meghatározása
és a Kincsesbányai Tábor étkezés térítési díjának módosítása is szükséges.
Ennek az az indoka, hogy az étkezést biztosító Bányató Étteremmel 2012. november 01. napjától 2013.
október 31. napjáig kötött vállalkozói szerződés alapján a napi háromszori étkezés bruttó díja 1.771,Ft/adag lett.
A balatonlellei és a kincsesbányai táborokban a turnuson kívüli vendégek fogadásával az önkormányzat
bevételeinek növekedése várható az igények arányában. Miután erre vonatkozóan nincs tapasztalatunk,
így jelenleg ennek összegét nem lehet előre meghatározni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a Rendelet módosítását egy fordulóban tárgyalja meg és az
előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.
Budapest, 2012. november 29.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ….../2012. (… …) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés
keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
a …/2012.(…) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012.
(..…) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26. §-ában és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 83.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Rendelet 13/A. § (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a tárgyév január, február, március, valamint október, november, december
hónapokra helyi gázár- vagy távhőtámogatást (a továbbiakban együtt: támogatás) állapíthat meg
annak a személynek, …”
2. §
A Rendelet 13/B. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás a tárgyév január, február, március, valamint október, november, december
hónapokban nyújtható be. A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg
az aktuális negyedévre. A támogatás időarányos része jár abban az esetben, ha a kérelmező
lakóhelye év közben megváltozott.”
3. §
A Rendelet 26. § (2) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő esetében
az adósságkezelés körébe bevont adósság …”
4. §
A Rendelet 2. Bölcsődéztetési támogatás 36/A. § és a 36/B. §-a hatályát veszti.
5. §
A Rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a kerület önkormányzati és egyházi fenntartású köznevelési intézmények
(általános, közép- és szakiskolák) Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulói részére az intézményi adatszolgáltatás alapján
a) az 1-8. osztályban a szükséges taneszköz-csomagot,
b) az 1-12. osztályban a szükséges tankönyveket
az 1. számú melléklet szerint biztosítja az intézményen keresztül.”
6. §
A Rendelet 37. § (2) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgármester a nem ferencvárosi, illetve az alapítványi fenntartású köznevelési intézmények
Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói részére …”
7. §
A Rendelet 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kerületi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények nem Budapest
IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói részére az 1-4. osztályban a szükséges
taneszköz csomagot biztosítja.”
8. §
A Rendelet 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az alapfokú művészeti oktatást térítésmentesen veszi igénybe a kerületi önkormányzati
köznevelési intézmény halmozottan hátrányos helyzetű tanulója.”
9. §
A Rendelet 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Polgármester évente egy ízben dönthet a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság
szakvéleménye alapján kijelölt, nem Budapest IX. kerületi székhelyű, telephelyű óvodába, illetve
iskolába járáshoz a költségek öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének erejéig történő
megtérítéséről.”
10. §
A Rendelet 40. § (1) bekezdés bevezető mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekbe, alapfokú művészeti
iskolákba beiratkozott gyermekek, tanulók, növendékek …”
11. §
A Rendelet 41/A. §-a a következő új (3) - (5) bekezdésekkel kiegészül:
„(3) A polgármester a kincsesbányai táborban a hétvégeken és a turnuson kívüli időszakban az egyéb
vendég részére kérelem alapján a szállás díjának megfizetésére méltányosságból 20 % kedvezményt
nyújthat.
(4) A kincsesbányai táborban a turnus az adott tanév kezdetétől a téli szünet kezdetéig, valamint a
téli szünet utáni első tanítási naptól a tanév utolsó napjáig tartó időszak. A turnus minden héten
hétfőtől péntek 14 óráig tart.
(5) A balatonlellei táborban a turnus az adott év június 01. napjától augusztus 31. napjáig tartó
időszak. A turnuson kívüli időszak az adott és szeptember 01. napjától szeptember 30. napjáig tart.
A polgármester a szállás díjának megfizetésére méltányosságból 20 % kedvezményt nyújthat.”
12. §
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. számú
és 2. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú és 2. számú melléklete lép.
13. §
E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
14. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. december

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Dr. Bácskai János
polgármester

1. számú melléklet
A szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb
évfolyam
1.osztályban
2.osztályban
3.osztályban
4.osztályban
5.osztályban
6.osztályban
7.osztályban
8.osztályban

(Ft/fő)
3.600
2.200
2.800
2.600
2.400
2.000
2.000
2.000

A szükséges tankönyvek ára legfeljebb
(Ft/fő)
évfolyam
1. évfolyamon
2. évfolyamon
3. évfolyamon
4. évfolyamon
5. évfolyamon
6. évfolyamon
7. évfolyamon
8. évfolyamon
9. évfolyamon
10. évfolyamon
11. évfolyamon
12. évfolyamon

10.550
10.300
10.300
10.300
19.200
15.500
20.600
19.100
29.000
25.700
24.000
18.800

a nyelvvizsga díja legfeljebb
a személygépkocsi-vezetői vizsga
költsége legfeljebb

(Ft/fő)
20.000
40.000

2. számú melléklet
1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
rendelete 34.§ (1) bekezdésének b) és 36.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ádám Jenő
Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetési kötelezettsége
Zeneóvoda:
tandíj
9.800,-Ft/félév
Újonnan beiratkozó növendékek 6 és 18. éves kor között, igazolt tanulói jogviszony esetén
tárgy
kategória
félévi díj
hangszeres főtárgy
jó (4.0-4.49)
13.050 Ft
csoportos előképző
13.050 Ft
Régi növendékek 6 és 18 éves kor között, illetve 18 év felett, igazolt tanulói jogviszony, valamint a
vendégtanuló esetében
tárgy
kategória
félévi díj
valamennyi egyéni és csoportos jeles (4.5.-5)
10.050 Ft
főtárgy esetében
jó (4-4.49)
11.050 Ft
közepes (3.5-3.99)
12.050 Ft
minden további esetben
13.050 Ft
Régi és új növendékek 18 és 22 éves kor között, igazolt hallgatói jogviszony esetében
tárgy
kategória
félévi díj
valamennyi egyéni és csoportos jeles (4.5.-5)
21.300 Ft
főtárgy esetében
jó (4-4.49)
23.450 Ft
közepes (3.5-3.99)
25.550 Ft
minden további esetben
27.700 Ft
2012-2013. tanév tandíjai (kötelező óraszámba be nem számítható hangszeres óra)
régi és új növendékek – 22 éves kor alatt és felett, igazolt tanulói ill. hallgatói jogviszonnyal nem
rendelkezők (normatív támogatás nem igényelhető)
tárgy
kategória
félévi díj
valamennyi egyéni és csoportos jeles (4.5.-5)
49.500 Ft
főtárgy esetében
jó (4-4.49)
51.500 Ft
közepes (3.5-3.99)
55.200 Ft
minden további esetben
Hangszerhasználati díjak egy 1.500 Ft/félév
félévre, amelyet a térítési
illetve tandíjjal egy időben
kell fizetni:
Zongora, orgona:
Magánének zenei kísérete:
1.000 Ft/félév
Vonós, fúvós, gitár, ütő:
2.500 Ft/félév
A hangszerhasználati díjból kedvezmény nem adható.
2. József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjai
6 és 18 év között, valamint
vendégtanuló esetén:
elégséges tanulmányi eredmény esetén
közepes tanulmányi eredmény esetén
jó tanulmányi eredmény esetén
jeles tanulmányi eredmény esetén
Újonnan
beiratkozó
növendékek
igazolt tanulói jogviszony esetén

(Ft/félév)
7.100
6.500
6.000
5.700
6.000

3. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj maximum (Ft/nap)
Ft/nap
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
2.000
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár, valamint a konyhai dolgozó és a
védőnő)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
2.200
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj.
2.300

Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj.
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj.
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég

2.300
1.770

2.000

2.200

2.200

4. A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. Tábor
(IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár,
valamint a konyhai dolgozó és a
védőnő)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég

Ft/éj
0

1.200

1.400

5.000
0

700
1.200

5.000

5. A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak maximum

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár, valamint a konyhai dolgozó és a
védőnő)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és
Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és
a kísérő tanár)
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és

Ft/fő/turnus
550

700

700

700

550
800

Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus
és hozzátartozója)
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és
Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás
tanuló és egyéb vendég)
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és
Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb
vendég

850

850

6. A Leövey Klára Gimnáziumban alkalmazandó térítési- és tandíjak
(Ft/fő)
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
20.000
szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú Korm. rendelete 34. §
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben
(2. szakképzést szerző tanuló)
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
(Ft/fő)
szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú Korm. rendelete 34. §
(1) bekezdésének a) pontja szerint tanulmányi
eredménytől függően
(egyéb oktatásban 11. és 12. évfolyamon tanulók)
4,00 tanulmányi átlag felett
16 000
3,00-3,99 tanulmányi átlagig
20 000
3,00 tanulmányi átlag alatt
24 000
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú Korm. rendelete 34. §
(1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben
(nappali és nem tanköteles képzés esetén másodszor
ismétli a 11. évfolyamot)
a) nappali oktatásban
b) egyéb oktatásban a térítési díj mértéke
az első beszámolóig
az első beszámoló után, annak eredményétől függően
4,00 tanulmányi átlag felett
3,00-3,99 tanulmányi átlagig
3,00 tanulmányi átlag alatt

(Ft/fő)

20.000
22.000
20.000
24.000
26.000

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.
28.) számú Korm. rendelete 36. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
esetben – figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 18. § (2) bekezdésére - a tanulmányi eredménytől függően
22. életév betöltéséig, amennyiben tanulói jogviszonyban
áll a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban

(Ft/fő)

5,00 tanulmányi átlag esetén
4,50-4,99 tanulmányi átlagig
4,00-4,49 tanulmányi átlagig
3,50-3,99 tanulmányi átlagig
3,50 tanulmányi átlag alatt

16.000
18.000
22.000
26.000
30.000
(Ft/fő)

22. életév felett
5,00 tanulmányi átlag esetén
4,50-4,99 tanulmányi átlagig
4,00-4,49 tanulmányi átlagig
3,50-3,99 tanulmányi átlagig
3,50 tanulmányi átlag alatt

22.000
36.000
52.000
66.000
74.000

A tandíj megállapításánál a félévi és év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú Korm. rendelete 36. §
(1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott esetben
(Ft/fő)
a tandíj mértéke a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának
(11. évfolyamtól kezdődően az évfolyam harmadik és
55.000
további alkalommal történő megismétlésekor)
a) nappali oktatásban az első félévben
a második félévben és minden további félévben az előző félév tanulmányi
eredményétől függően
4,00 tanulmányi átlag felett
44.000
3,00-3,99 tanulmányi átlagig
55.000
3,00 tanulmányi átlag alatt
66.000
(Ft/fő)
36.000
b) egyéb oktatásban az első beszámolóig
az első beszámoló után, annak eredményétől függően:
4,00 tanulmányi átlag felett
22.000
3,00-3,99 tanulmányi átlagig
36.000
3,00 tanulmányi átlag alatt
51.000
-

-

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelete 36. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke a
szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának legfeljebb 100 %-a.
Vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke a szakmai feladatra, a tanévkezdéskor
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 5 %-a.

Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján az
önkormányzatok a jogszabályban meghatározott, kötelezően adandó támogatások körét a
költségvetésük függvényében bővíthetik.
Az önkormányzat saját bevételei terhére a következő években is biztosítani kívánja a helyi gázár- és
távhőtámogatást és a gyermeküket egyedül nevelő szülők részére az adósságcsökkentési támogatást.
A bölcsődéztetési támogatás hatályon kívül helyezése az igénybevevők alacsony száma miatt
szükséges.
Az egyéb vendégek számára a Ferencvárosi Táborok turnuson kívüli igénybe vételét is biztosítani
kívánja az önkormányzat.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a „közoktatási”, illetve az alapfokú
„művészetoktatási” intézmények megnevezés „köznevelési” intézmények, illetve alapfokú „művészeti”
iskolák megnevezésre kell változtatni.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A Rendelet 13/A. § (1) bekezdés bevezető mondatának módosítása azért szükséges, mert a támogatást
az önkormányzat a következő években is biztosítani kívánja a jogosultak részére.
2. §-hoz
A Rendelet 13/B. § (1) bekezdés módosítása azért szükséges, mert a támogatás a következő években is
igénybe vehető.
3. §-hoz
A Rendelet 26. § (2) bekezdésének módosítása azért szükséges, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő
is kedvezményt kaphasson a támogatásra.

4. §-hoz
A Rendeletben 2. Bölcsődéztetési támogatás 36/A. § és a 36/B. §-nak hatályon kívül helyezése azért
szükséges, mert a tapasztalatok alapján a támogatásra való igény igen alacsony volt.
5. §-hoz
A Rendelet 37. § (1) bekezdésének módosítása az Nkt. szerinti megnevezés és a támogatás
biztosításának pontosabb meghatározás miatt szükséges.
6. §-hoz
A Rendelet 37. § (2) bekezdésének módosítása az Nkt. szerinti megnevezés miatt szükséges.
7. §-hoz
A Rendelet 37. § (3) bekezdésének módosítása az Nkt. szerinti megnevezés miatt szükséges.
8. §-hoz
A Rendelet 39. § (3) bekezdésének módosítása az Nkt. szerinti megnevezés miatt szükséges.
9. §-hoz
A Rendelet 39. § (4) bekezdésének módosítása a hivatkozott jogszabály hatályon kívül helyezése miatt
szükséges.
10. §-hoz
A Rendelet 40. § (1) bekezdés bevezető mondatának módosítása az Nkt. szerinti megnevezés miatt
szükséges.
11. §-hoz
A Rendelet 41/A. §-nak új (3) és (5) bekezdéssel való kiegészítése azért szükséges, mert az
önkormányzat az egyéb vendégek számára a turnuson kívüli időszakban is biztosítani kívánja a
Ferencvárosi Táborok igénybe vételét.
12. §-hoz
A Rendelet 1. számú és 2. számú mellékletének módosításában a korrigált évfolyamok, és a
Ferencvárosi Táborokban a turnuson kívüli egyéb vendégek által fizetendő szállásdíj, valamint a
kincsesbányai Gyermeküdülő és Ifjúsági Táborban résztvevő, a IX. kerületben tanulók és a kísérő
tanárok étkezési díja szerepel, amit a vállalkozási szerződés szerint meg kellett emelni.
Az étkezési és a mosatási díj fix összegű, a turnuson kívüli egyéb vendégek is ugyanannyi összeget
fizetnek az étkezésért és a mosatásért, mint a turnusban részt egyéb vendégek.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatai közül
a helyi gázár- és távhőtámogatást a rászorulóknak a következő években is biztosítsa.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításával az önkormányzat bevételei várhatóan emelkednek.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem várható az adminisztratív terhekben jelentősebb növekedés.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az előterjesztésben foglalt indokok alapján szükséges a rendelet módosítása, mert így a rászoruló
családok, személyek a következő években is igénybe tudják venni a támogatásokat, a gyermeküket
egyedül nevelő családok részére pedig kedvezményesebb feltételek biztosítottak.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.

Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
hatályos szövege

A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosítani javasolt szövege

„13/A. § (1) A polgármester 2012. évben január,
február, március, valamint október, november,
december
hónapokra
helyi
gázárvagy
távhőtámogatást (a továbbiakban együtt: támogatás)
állapíthat meg annak a személynek, …”

„13/A. § (1) A polgármester a tárgyév január, február,
március, valamint október, november, december
hónapokra helyi gázár- vagy távhőtámogatást (a
továbbiakban együtt: támogatás) állapíthat meg annak
a személynek, …”

„13/B § (1) A támogatás 2012. évben január, február,
március, valamint október, november, december
hónapokban nyújtható be. A támogatás a kérelem
benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg az
aktuális negyedévre. A támogatás időarányos része jár
abban az esetben, ha a kérelmező lakóhelye év közben
megváltozott.”

„13/B § (1) A támogatás a tárgyév január, február,
március, valamint október, november, december
hónapokban nyújtható be. A támogatás a kérelem
benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg az
aktuális negyedévre. A támogatás időarányos része jár
abban az esetben, ha a kérelmező lakóhelye év közben
megváltozott.”

„26. § (2) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke
egyedül élő esetében az adósságkezelés körébe bevont
adósság …”

„26. § (2) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke
egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő esetében
az adósságkezelés körébe bevont adósság …”

„2. Bölcsődéztetési támogatás
hatályát veszti
36/A. § (1) A polgármester bölcsődéztetési támogatást
nyújthat a szülő vagy törvényes képviselő részére a
gyermek 3. életévének betöltéséig, illetve ha a
gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai
nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus
31. napjáig, és ha a
a) családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló
kérelmező esetén 250 %-át, és
b) vagyona sem neki, sem a vele együtt élő
személyeknek nincs, és
c) a gyermek bölcsődei felvétele elutasításra került a
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményben
helyhiány miatt, és
d) a szülők munkahellyel rendelkeznek és
e) a gyermeket magánbölcsődében, vagy családi
napköziben elhelyezte.
(2) A polgármester bölcsődéztetési támogatást nyújthat
annak a szülőnek vagy törvényes képviselőnek is, aki
az (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjainak megfelel,
nem rendelkezik munkahellyel és nappali tagozaton
felsőfokú tanulmányokat folytat.
(3) A bölcsődéztetési támogatást ugyanazon gyermek
után csak az egyik szülő részére állapítható meg.
(4) A támogatás összege gyermekenként a fizetendő
összeg 25 %- a, de legfeljebb 25.000,- Ft havonta.
36/B. § (1) A támogatást 2012. január 01. napjától
2012. december 31. napjáig lehet megállapítani azzal,
hogy a támogatást a kérelem benyújtását követő hónap
első napjától kell megállapítani.
(2) A támogatás összegének utalása az ellátást nyújtó
magánbölcsőde, illetve családi napközi számlaszámára
történik.
(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde Intézményei

hatályát veszti

értesítését a helyhiány miatt történő elutasításról,
b) a kérelmező és a vele együtt élő személyek
munkáltatói- és jövedelemigazolását, valamint
vagyonnyilatkozatát,
c) a magánbölcsőde, vagy a családi napközi
igénybevételéről szóló megállapodást/igazolást.
(4) A munkaviszony fennállásáról félévente a
munkáltató által kiállított igazolást, a nappali tagozatos
felsőfokú hallgatói jogviszonyról félévente az
felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást kell
csatolni.
(5) A támogatást meg kell szüntetni, ha
a) a gyermek betöltötte a 3. életévét, illetve a 4.
életévének betöltését követő augusztus 31.
napján,
b) a gyermek felvételére sor kerül a
Ferencvárosi
Egyesített
Bölcsőde
Intézményeibe,
c) a megállapodás megszüntetésre, megszűnésre
kerül,
d) a szülő a gyermek rendszeres bölcsődébe
járásáról nem gondoskodik,
e) a gyermek hiányzása két egymást követő
hónapban meghaladja a 10-10 munkanapot
(kivéve orvosi igazolással igazolt betegség
esetén),
f) a kérelmező munkaviszonya, felsőfokú
hallgatói jogviszonya megszűnik.
(6) A szolgáltatást nyújtó 15 napon belül köteles
jelezni az Önkormányzat felé a 36/B § (5) bekezdés c)e) pontjába foglalt megszüntetési okokat.
(7) A kérelmező 15 napon belül köteles jelezni az
Önkormányzat felé a 36/B § (5) bekezdés f) pontjába
foglalt megszüntetési okot.”
„37. § (1) A polgármester a kerület önkormányzati és
egyházi fenntartású közoktatási intézmények
(általános, közép- és szakiskolák) Budapest IX.
kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulói részére
a) az 1-8. osztályban a szükséges taneszközcsomagot,
b) az
1-12.
osztályban
a
szükséges
tankönyveket
megtéríti.”
„37. § (2) A polgármester a más közoktatási
intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező nappali tagozatos tanulói részére…”

„37. (3) Az Önkormányzat a kerületi önkormányzati
fenntartású közoktatási intézmények nem Budapest
IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulói részére az 1-4. osztályban a szükséges
taneszköz csomagot biztosítja.”
„39. § (3) Az alapfokú művészeti oktatást
térítésmentesen
veszi
igénybe
a
kerületi
önkormányzati oktatási intézmény halmozottan
hátrányos helyzetű tanulója.”
„39. (4) Tanulási képességet vizsgáló szakértői
bizottság szakvéleménye alapján kijelölt, nem
Budapest IX. kerületi székhelyű, telephelyű óvodába,
illetve iskolába járáshoz a költségek a súlyos
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásáról szóló

„37. § (1) A polgármester a kerület önkormányzati és
egyházi fenntartású köznevelési intézmények
(általános, közép- és szakiskolák) Budapest IX.
kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulói részére az intézményi adatszolgáltatás alapján
a) az 1-8. osztályban a szükséges taneszközcsomagot,
b) az 1-12. osztályban a szükséges tankönyveket
az 1. számú melléklet szerint biztosítja az
intézményen keresztül.”
„37. § (2) A polgármester a nem ferencvárosi, illetve az
alapítványi fenntartású köznevelési intézmények
Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali
tagozatos tanulói részére …”
„37. (3) Az Önkormányzat a kerületi önkormányzati
fenntartású köznevelési intézmények nem Budapest
IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulói részére az 1-4. osztályban a szükséges
taneszköz csomagot biztosítja.”
„39. (3) Az alapfokú művészeti oktatást
térítésmentesen
veszi
igénybe
a
kerületi
önkormányzati köznevelési intézmény halmozottan
hátrányos helyzetű tanulója.”
„39. (4) A Polgármester évente egy ízben dönthet a
tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság
szakvéleménye alapján kijelölt, nem Budapest IX.

164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
és (3) bekezdés aa) pontja szerinti mértékben, az éves
költségvetési rendeletben meghatározott összeg
erejéig évente egy ízben megtéríthetők.”
„40. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő
nevelési-oktatási
intézményekbe,
alapfokú
művészetoktatási
intézményekbe
beiratkozott
gyermekek, tanulók, növendékek …”

kerületi székhelyű, telephelyű óvodába, illetve
iskolába járáshoz a költségek öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének erejéig történő
megtérítéséről.”

„40. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő
nevelési-oktatási intézményekbe, alapfokú művészeti
iskolákba
beiratkozott
gyermekek,
tanulók,
növendékek …”

„41/A.§
(3) A polgármester a kincsesbányai táborban a
hétvégeken és a turnuson kívüli időszakban az
egyéb vendég részére kérelem alapján a szállás
díjának megfizetésére méltányosságból 20 %
kedvezményt nyújthat.
(4) A kincsesbányai táborban a turnus az adott
tanév kezdetétől a téli szünet kezdetéig, valamint a
téli szünet utáni első tanítási naptól a tanév utolsó
napjáig tartó időszak. A turnus minden héten
hétfőtől péntek 14 óráig tart.
A hatályos 1. számú melléklet
A szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb
évfolyam
1.osztályban
2.osztályban
3.osztályban

(Ft/fő)
3.600
2.200
2.800

4.osztályban
5.osztályban
6.osztályban

2.600
2.400
2.000

7.osztályban
8.osztályban

2.000
2.000

A módosításra javasolt 1. számú melléklet
A szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb

A szükséges tankönyvek ára legfeljebb
(Ft/fő)
évfolyam
1. évfolyamon
2. évfolyamon
3. évfolyamon
4. évfolyamon
5. évfolyamon
6. évfolyamon
7. évfolyamon
8. évfolyamon
9. évfolyamon
10. évfolyamon
11. évfolyamon
12. évfolyamon
13. évfolyam
14. évfolyam

10.550
10.300
10.300
10.300
19.200
15.500
20.600
19.100
29.000
25.700
24.000
18.800
18.800
18.800

a nyelvvizsga díja
legfeljebb
a személygépkocsi-vezetői
vizsga költsége legfeljebb

(5) A balatonlellei táborban a turnus az adott év
június 01. napjától augusztus 31. napjáig tartó
időszak. A turnuson kívüli időszak az adott és
szeptember 01. napjától szeptember 30. napjáig
tart.
A polgármester a szállás díjának
megfizetésére méltányosságból 20 % kedvezményt
nyújthat.”

évfolyam
1.osztályban
2.osztályban
3.osztályban

(Ft/fő)
3.600
2.200
2.800

4.osztályban
5.osztályban
6.osztályban

2.600
2.400
2.000

7.osztályban
8.osztályban

2.000
2.000

A szükséges tankönyvek ára legfeljebb
(Ft/fő)

(Ft/fő)
20.000

40.000

évfolyam
1. évfolyamon
2. évfolyamon
3. évfolyamon
4. évfolyamon
5. évfolyamon
6. évfolyamon
7. évfolyamon
8. évfolyamon
9. évfolyamon
10. évfolyamon
11. évfolyamon
12. évfolyamon

10.550
10.300
10.300
10.300
19.200
15.500
20.600
19.100
29.000
25.700
24.000
18.800
(Ft/fő)

A hatályos 2. számú melléklet
1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú
Korm. rendelete 34.§ (1) bekezdésének b) és 36.§ (1)
bekezdésének a) pontja alapján az Ádám Jenő
Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetési
kötelezettsége
Zeneóvoda:
tandíj

9.800,-Ft/félév

Újonnan beiratkozó növendékek 6 és 18. éves kor
között, igazolt tanulói jogviszony esetén
tárgy
kategória
félévi díj
hangszeres főtárgy
jó (4.0-4.49) 13.050 Ft
csoportos előképző
13.050 Ft
Régi növendékek 6 és 18 éves kor között, illetve 18 év
felett, igazolt tanulói jogviszony, valamint a
vendégtanuló esetében
tárgy
kategória
félévi díj
valamennyi egyéni jeles (4.5.-5)
10.050 Ft
és csoportos főtárgy jó (4-4.49)
11.050 Ft
esetében
közepes
(3.5- 12.050 Ft
3.99)
minden további 13.050 Ft
esetben
Régi és új növendékek 18 és 22 éves
igazolt hallgatói jogviszony esetében
tárgy
kategória
valamennyi egyéni jeles (4.5.-5)
és csoportos főtárgy jó (4-4.49)
esetében
közepes
(3.53.99)
minden további
esetben

kor között,
félévi díj
21.300 Ft
23.450 Ft
25.550 Ft
27.700 Ft

2012-2013. tanév tandíjai (kötelező óraszámba be nem
számítható
hangszeres
óra)
régi és új növendékek – 22 éves kor alatt és felett,
igazolt tanulói ill. hallgatói jogviszonnyal nem
rendelkezők (normatív támogatás nem igényelhető)
tárgy
kategória
félévi díj
valamennyi egyéni és jeles (4.5.-5) 49.500 Ft
csoportos
főtárgy jó (4-4.49)
51.500 Ft
esetében
közepes
55.200 Ft
(3.5-3.99)
minden
további
esetben
Hangszerhasználati
1.500
díjak egy félévre,
Ft/félév
amelyet a térítési
illetve tandíjjal egy
időben kell fizetni:
Zongora, orgona:
Magánének zenei
1.000
kísérete:
Ft/félév
Vonós, fúvós, gitár,
2.500
ütő:
Ft/félév
A hangszerhasználati díjból kedvezmény nem adható.

2. József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény térítési díjai

a nyelvvizsga díja
legfeljebb
a személygépkocsi-vezetői
vizsga költsége legfeljebb

20.000

40.000

Módosításra javasolt 2. számú melléklet
1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú
Korm. rendelete 34.§ (1) bekezdésének b) és 36.§ (1)
bekezdésének a) pontja alapján az Ádám Jenő
Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetési
kötelezettsége
Zeneóvoda:
tandíj

9.800,-Ft/félév

Újonnan beiratkozó növendékek 6 és 18. éves kor
között, igazolt tanulói jogviszony esetén
tárgy
kategória
félévi díj
hangszeres főtárgy
jó (4.0-4.49)
13.050 Ft
csoportos előképző
13.050 Ft
Régi növendékek 6 és 18 éves kor között, illetve 18 év
felett, igazolt tanulói jogviszony, valamint a
vendégtanuló esetében
tárgy
kategória
félévi díj
valamennyi egyéni jeles (4.5.-5)
10.050 Ft
és csoportos főtárgy jó (4-4.49)
11.050 Ft
esetében
közepes
(3.5- 12.050 Ft
3.99)
minden további 13.050 Ft
esetben
Régi és új növendékek 18 és 22 éves kor között, igazolt
hallgatói jogviszony esetében
tárgy
kategória
félévi díj
valamennyi egyéni jeles (4.5.-5)
21.300 Ft
és csoportos főtárgy jó (4-4.49)
23.450 Ft
esetében
közepes
(3.5- 25.550 Ft
3.99)
minden további 27.700 Ft
esetben
2012-2013. tanév tandíjai (kötelező óraszámba be nem
számítható
hangszeres
óra)
régi és új növendékek – 22 éves kor alatt és felett,
igazolt tanulói ill. hallgatói jogviszonnyal nem
rendelkezők (normatív támogatás nem igényelhető)
tárgy
kategória
félévi díj
valamennyi egyéni és jeles (4.5.-5) 49.500 Ft
csoportos
főtárgy jó (4-4.49)
51.500 Ft
esetében
közepes
55.200 Ft
(3.5-3.99)
minden
további
esetben
Hangszerhasználati
1.500
díjak egy félévre,
Ft/félév
amelyet a térítési
illetve tandíjjal egy
időben kell fizetni:
Zongora, orgona:
Magánének zenei
1.000
kísérete:
Ft/félév
Vonós, fúvós, gitár,
2.500

6 és 18 év között, valamint
vendégtanuló esetén:
elégséges tanulmányi eredmény
esetén
közepes tanulmányi eredmény
esetén
jó tanulmányi eredmény esetén
jeles tanulmányi eredmény
esetén
Újonnan beiratkozó növendékek
igazolt
tanulói
jogviszony
esetén

(Ft/félév)
7.100

2. József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény térítési díjai

6.500
6.000
5.700
6.000

3. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési)
térítési díj maximum (Ft/nap)
Ft/nap
Balatonlelle Gyermeküdülő és
2.000
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben
tanuló)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
2.200
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben
pedag. és hozzát.)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
2.300
Ifj. Tábor (nem ker. isk.,egyéb
vendég)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és
1.600
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben
tanuló)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és
2.000
Ifj. Tábor (IX. ker-ben pedag. és
hozzátart.)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és
2.200
Ifj. Tábor (nem ker. isk., egyéb
vendég)
4. A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak
Ft/éj
Kincsesbánya Gyermeküdülő és
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben
pedag. és hozzátart.)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és
Ifjúsági
Tábor
(nem
ker.isk,egyéb vendég
Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben
pedag.és hozzát.)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifjúsági
Tábor
(nem
ker.isk,egyéb vendég)

ütő:
Ft/félév
A hangszerhasználati díjból kedvezmény nem adható.

700
1.200

1.200

1.400

5. A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak
maximum
Ft/fő/turnus
Kincsesbánya Gyermeküdülő
800
és Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben
pedag. és hozzátartozó
Kincsesbánya Gyermeküdülő
850
és Ifjúsági Tábor (nem ker.
isk. egyéb vendég)
Ft/fő/turnus
Balatonlelle Gyermeküdülő és
700
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben
pedag.és hozzát.)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
700
Ifjúsági
Tábor
(nem
ker.isk,egyéb vendég

6 és 18 év között, valamint
vendégtanuló esetén:
elégséges tanulmányi eredmény
esetén
közepes tanulmányi eredmény
esetén
jó tanulmányi eredmény esetén
jeles tanulmányi eredmény
esetén
Újonnan beiratkozó növendékek
igazolt
tanulói
jogviszony
esetén

(Ft/félév)
7.100
6.500
6.000
5.700
6.000

3. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési)
térítési díj maximum (Ft/nap)

Ft/nap
Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifjúsági Tábor (IX. kerületben
tanuló és a kísérő tanár,
valamint a konyhai dolgozó és
a védőnő)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifjúsági Tábor (IX. kerületi
pedagógus és hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifj. Tábor (nem kerületi
iskolás tanuló és egyéb
vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifjúsági Tábor turnuson kívüli
egyéb vendég
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor (IX.
kerületben tanuló és a kísérő
tanár)
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifj. Tábor (IX. kerületi
pedagógus és hozzátartozója)
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifj. Tábor (nem kerületi
iskolás tanuló és egyéb
vendég)
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor turnuson
kívüli egyéb vendég

2.000

2.200

2.300

2.300

1.770

2.000

2.200

2.200

4. A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak

Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifj. Tábor (IX. kerületben
tanuló és a kísérő tanár,
valamint a konyhai dolgozó és
a védőnő)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifjúsági Tábor (IX. kerületi
pedagógus és hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifjúsági Tábor (nem kerületi
iskolás tanuló és egyéb
vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és

Ft/éj
0

1.200

1.400

5.000

Ft/fő/turnus
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben
tanuló diákok)
Balatonlelle Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben
tanuló diákok)

550

550

6. A Leövey Klára Gimnáziumban alkalmazandó
térítési- és tandíjak
(Ft/fő)
A nemzeti köznevelésről szóló
20.000
törvény
végrehajtásáról
szóló
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
rendelete 34. § (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott esetben
(2. szakképzést szerző tanuló)
A nemzeti köznevelésről szóló
(Ft/fő)
törvény
végrehajtásáról
szóló
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
rendelete 34. § (1) bekezdésének a)
pontja
szerint
tanulmányi
eredménytől függően
(egyéb oktatásban 11. és 12.
évfolyamon tanulók)
4,00 tanulmányi átlag felett
16 000
3,00-3,99 tanulmányi átlagig
20 000
3,00 tanulmányi átlag alatt
24 000
A nemzeti köznevelésről szóló
(Ft/fő)
törvény
végrehajtásáról
szóló
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
rendelete 34. § (1) bekezdésének c)
pontjában meghatározott esetben
(nappali és nem tanköteles képzés
esetén másodszor ismétli a 11.
évfolyamot)
a) nappali oktatásban
20.000
b) egyéb oktatásban a térítési díj mértéke
az első beszámolóig
22.000
az első beszámoló után, annak
eredményétől függően
4,00 tanulmányi átlag felett
20.000
3,00-3,99 tanulmányi átlagig
24.000
3,00 tanulmányi átlag alatt
26.000
A nemzeti köznevelésről szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
rendelete 36. § (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott esetben –
figyelemmel
a
nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a
köznevelési
intézmények
névhasználatáról
szóló
20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 18. § (2)
bekezdésére
a
tanulmányi
eredménytől függően
22. életév betöltéséig, amennyiben
tanulói jogviszonyban
áll a nappali oktatás munkarendje
szerinti oktatásban
5,00 tanulmányi átlag esetén
4,50-4,99 tanulmányi átlagig
4,00-4,49 tanulmányi átlagig
3,50-3,99 tanulmányi átlagig
3,50 tanulmányi átlag alatt

(Ft/fő)

16.000
18.000
22.000
26.000
30.000

Ifjúsági Tábor turnuson kívüli
egyéb vendég
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor (IX.
kerületben tanuló és a kísérő
tanár)
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi
pedagógus és hozzátartozója)
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor (nem kerületi
iskolás tanuló és egyéb
vendég)
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor turnuson
kívüli egyéb vendég

0

700
1.200

5.000

5. A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak
maximum

Balatonlelle Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor (IX.
kerületben tanuló és a kísérő
tanár, valamint a konyhai
dolgozó és a védőnő)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifjúsági Tábor (IX. kerületi
pedagógus és hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifjúsági Tábor (nem kerületi
iskolás tanuló és egyéb
vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és
Ifjúsági Tábor turnuson kívüli
egyéb vendég
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor (IX.
kerületben tanuló és a kísérő
tanár)
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi
pedagógus és hozzátartozója)
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor (nem kerületi
iskolás tanuló és egyéb
vendég)
Kincsesbánya Gyermeküdülő
és Ifjúsági Tábor turnuson
kívüli egyéb vendég

Ft/fő/turnus
550

700

700

700

550

800

850

850

6. A Leövey Klára Gimnáziumban alkalmazandó
térítési- és tandíjak
(Ft/fő)
A nemzeti köznevelésről szóló
20.000
törvény
végrehajtásáról
szóló
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
rendelete 34. § (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott esetben
(2. szakképzést szerző tanuló)
A nemzeti köznevelésről szóló
(Ft/fő)
törvény
végrehajtásáról
szóló
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
rendelete 34. § (1) bekezdésének a)
pontja
szerint
tanulmányi
eredménytől függően
(egyéb oktatásban 11. és 12.
évfolyamon tanulók)
4,00 tanulmányi átlag felett
16 000

22. életév felett
5,00 tanulmányi átlag esetén
4,50-4,99 tanulmányi átlagig
4,00-4,49 tanulmányi átlagig
3,50-3,99 tanulmányi átlagig
3,50 tanulmányi átlag alatt

(Ft/fő)
22.000
36.000
52.000
66.000
74.000

A tandíj megállapításánál a félévi és év végi
tanulmányi eredményt kell figyelembe venni.
A nemzeti köznevelésről szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
(Ft/fő)
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
rendelete 36. § (1) bekezdésének b) és
c) pontjában meghatározott esetben a
tandíj mértéke a szakfeladatra jutó
55.000
folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának
(11. évfolyamtól kezdődően az
évfolyam harmadik és további
alkalommal történő
megismétlésekor)
a) nappali oktatásban
az első
félévben
a második félévben és minden további félévben az
előző félév tanulmányi eredményétől függően
4,00 tanulmányi átlag felett
44.000
3,00-3,99 tanulmányi átlagig
55.000
3,00 tanulmányi átlag alatt
66.000
(Ft/fő)
36.000
b) egyéb oktatásban az első
beszámolóig
az első beszámoló után, annak eredményétől
függően:
4,00 tanulmányi átlag felett
22.000
3,00-3,99 tanulmányi átlagig
36.000
3,00 tanulmányi átlag alatt
51.000
-

-

A
nemzeti
köznevelésről
szóló
törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelete 36. § (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározott esetben a tandíj mértéke a
szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának legfeljebb 100 %-a.
Vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj
mértéke a szakmai feladatra, a tanévkezdéskor
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának 5 %-a.

3,00-3,99 tanulmányi átlagig
3,00 tanulmányi átlag alatt

20 000
24 000

A nemzeti köznevelésről szóló
(Ft/fő)
törvény
végrehajtásáról
szóló
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
rendelete 34. § (1) bekezdésének c)
pontjában meghatározott esetben
(nappali és nem tanköteles képzés
esetén másodszor ismétli a 11.
évfolyamot)
a) nappali oktatásban
20.000
b) egyéb oktatásban a térítési díj mértéke
az első beszámolóig
22.000
az első beszámoló után, annak
eredményétől függően
4,00 tanulmányi átlag felett
20.000
3,00-3,99 tanulmányi átlagig
24.000
3,00 tanulmányi átlag alatt
26.000
A nemzeti köznevelésről szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
rendelete 36. § (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott esetben –
figyelemmel
a
nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a
köznevelési
intézmények
névhasználatáról
szóló
20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 18. § (2)
bekezdésére
a
tanulmányi
eredménytől függően
22. életév betöltéséig, amennyiben
tanulói jogviszonyban
áll a nappali oktatás munkarendje
szerinti oktatásban
5,00 tanulmányi átlag esetén
4,50-4,99 tanulmányi átlagig
4,00-4,49 tanulmányi átlagig
3,50-3,99 tanulmányi átlagig
3,50 tanulmányi átlag alatt

(Ft/fő)

16.000
18.000
22.000
26.000
30.000

22. életév felett
5,00 tanulmányi átlag esetén
4,50-4,99 tanulmányi átlagig
4,00-4,49 tanulmányi átlagig
3,50-3,99 tanulmányi átlagig
3,50 tanulmányi átlag alatt

(Ft/fő)
22.000
36.000
52.000
66.000
74.000

A tandíj megállapításánál a félévi és év végi
tanulmányi eredményt kell figyelembe venni.
A nemzeti köznevelésről szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
(Ft/fő)
rendelete 36. § (1) bekezdésének b) és
c) pontjában meghatározott esetben a
tandíj mértéke a szakfeladatra jutó
55.000
folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának
(11. évfolyamtól kezdődően az
évfolyam harmadik és további
alkalommal történő
megismétlésekor)
a) nappali oktatásban
az első
félévben
a második félévben és minden további félévben az
előző félév tanulmányi eredményétől függően

4,00 tanulmányi átlag felett
3,00-3,99 tanulmányi átlagig
3,00 tanulmányi átlag alatt

44.000
55.000
66.000

(Ft/fő)
36.000
b) egyéb oktatásban az első
beszámolóig
az első beszámoló után, annak eredményétől
függően:
4,00 tanulmányi átlag felett
22.000
3,00-3,99 tanulmányi átlagig
36.000
3,00 tanulmányi átlag alatt
51.000
-

-

A
nemzeti
köznevelésről
szóló
törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelete 36. § (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározott esetben a tandíj mértéke a
szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának legfeljebb 100 %-a.
Vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj
mértéke a szakmai feladatra, a tanévkezdéskor
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának 5 %-a.

