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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testület által hozott 159/2012. (X. 18.) 

határozat  technikai módosítást igényel az alábbiak szerint: 

 

A határozat 1. mellékletében  (Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolára 

vonatkozóan)  

 

- Az 1. pont az alábbiak szerint módosul: 

„Április 30-ig megállapított, a szakmai feladatra jutó kiadások egy főre eső összegének 

15 %-a.” helyett „Tanévkezdéskor megállapított, a szakmai feladatra jutó kiadások egy 

tanulóra eső összegének 15 %-a.” 

- 2.1. pontban a „tandíj alapösszegének” helyébe a „tandíj összegének” kifejezés kerül. 

- 2.2.2. pontban a „térítési díj alapösszegének” helyébe „tandíj összegének” kifejezés 

kerül. 

 

 

A határozat 2. mellékletében (Árpád Vezér Általános  és Szakiskolára vonatkozóan) 

 

- Az 1. pont az alábbiak szerint módosul: 

„Április 30-ig megállapított, a szakmai feladatra jutó kiadások egy főre eső összegének 

15 %-a.” helyett „Tanévkezdéskor megállapított, a szakmai feladatra jutó kiadások egy 

tanulóra eső összegének 15 %-a.” 

- 2.2.2. pontban a „térítési díj alapösszegének” helyébe „tandíj összegének” kifejezés 

kerül. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogni 

szíveskedjen! 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2012. (XI. 22.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tandíjfizetési 
kötelezettség szabályozásáról szóló 159/2012. (X. 18.) határozatának 

módosításáról 
 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2012. (X. 18.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

 

 

1. A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 

 

2. A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 

 

 

Felelős:  Intézményvezetők 

Határozat: azonnal 

 



1. melléklet a …../2012. (XI. 22.) határozathoz 
 

„1. melléklet a 159/2012. (X. 18.) határozathoz 
Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatás  

az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában  
a 2012/2013. tanévben 

 
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint tandíjköteles a tanulói jogviszony 
keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második 
vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is.  
 
1. A tandíj mértéke:  

A tanévkezdéskor megállapított, a szakmai feladatra jutó kiadások egy tanulóra eső 
összegének 15%-a. 

 
 
2.   A tandíj meghatározásánál figyelembe vehető kedvezmények: 

 
2.1.   Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények: 
 

A tanulót – kérelemre – a legalább 4,5 átlagú tanulmányi eredménye, 
valamint     országos tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezése alapján 
kedvezmény illeti meg.  A kedvezmény mértéke a tandíj összegének 30%-a. 

 
2.2.   Szociális kedvezmények tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél: 

  
2.2.1.  Kérelemre a tandíj összege a tanuló szociális helyzete alapján 

legfeljebb 30%-kal mérsékelhető. 
A mérséklésről az intézmény igazgatója a bemutatott dokumentumok 
alapján dönt. 
Szociális helyzete alapján nem adható tandíjcsökkentő kedvezmény 
annak a tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó nettó 
jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj összegének 200%-
át meghaladja. 
 

2.2.2.  A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes 
figyelembevételével megállapított kedvezmény nem haladhatja meg a 
tandíj összegének 50%-át. 

 
2.2.3.  A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

tandíjat nem fizet. 
 

3.   A tandíjfizetés módja:  
A tandíj két részletben fizetendő készpénzben, az első félévben október 30-ig, a 
második félévben február 28-ig.”



2.  melléklet a …../2012. (XI. 22.) határozathoz 
 

„2. melléklet a 159/2012. (X. 18.) határozathoz 
Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatás  

az ózdi Árpád Vezér Általános és Szakiskolában  
a 2012/2013. tanévben 

 
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint tandíjköteles a tanulói jogviszony 
keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a 
második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is.  
 
1. A tandíj mértéke:  

Tanévkezdéskor megállapított – cukrász-, szakács-, pincérképzés - a szakmai 
feladatra jutó kiadások egy tanulóra eső összegének 15%-a. 

 
2.   A tandíj meghatározásánál figyelembe vehető kedvezmények: 

 
2.1.   Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények: 

A tanulót – kérelemre – a nemzetközi szakmai versenyen elért 1-10. 
helyezése alapján kedvezmény illeti meg. 
A kedvezmény mértéke a tandíj összegének 30 %-a. 

 
2.2.   Szociális kedvezmények tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél: 

  
2.2.1.  Kérelemre a tandíj összege a tanuló szociális helyzete alapján 

legfeljebb 30%-kal mérsékelhető. 
A mérséklésről az intézmény igazgatója a bemutatott 
dokumentumok alapján dönt. 
Szociális helyzete alapján nem adható tandíjcsökkentő kedvezmény 
annak a tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó nettó 
jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj összegének 
200%-át meghaladja. 
 

2.2.2.  A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes 
figyelembevételével megállapított kedvezmény nem haladhatja meg 
a tandíj összegének 50%-át. 

 
2.2.3.  Tandíj kötelezettség alóli mentességet kaphat az a tanulói 

jogviszonyát  megkezdő, illetve folytató tanuló, aki 
a.) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 
b.) állami gondozott, 
c.) önmagáról önállóan gondoskodik. 

 
3.   A tandíjfizetés módja:  

A tandíj két részletben fizetendő készpénzben, az első félévben október 30-ig, a 
második félévben február 28-ig.” 


