
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
16/2010. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjakról és a tandíj összegéről szóló 22/2008. 

(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna 
Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő 
térítési díjakról és a tandíj összegéről szóló 22/2008. (XI. 28.) önkormányzati 
rendeletét [a továbbiakban: Rendelet] az alábbiak szerint módosítja. 
 
 

1. § 
 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Tandíjat kell fizetni minden olyan esetben, amelyet a Kotv. 110. § (8) bekezdése, 
valamint 116. § (1) bekezdésének a)-e) pontjai meghatároznak.” 
 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2010. november 30-án lép hatályba.    
 
 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2010. november 19. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2010. november 19. nap    
 
 
 
 
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
                                                                                         megyei főjegyző 



Indokolás 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjakról és a tandíj összegéről szóló 22/2008. 

(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezethez 

 
Általános indokolás 

 
a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 
fizetendő térítési díjakról és a tandíj összegéről szóló 22/2008. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
[a továbbiakban: Kotv.] 102. § (2) bekezdésének b) pontjában és a 117. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján a 110. § (1)-(8) bekezdése teszi indokolttá.  
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A módosítás a Rendelet 4. §-ának (1) bekezdését érinti. 
 
A Kotv. 110. §-a szerint: 
(1) A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, illetve 
akkor tanköteles Magyarországon, ha 
a) menedékjogot kérő, menekült, menedékes, 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát 
Magyarországon gyakorolja, 
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve a 
Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 
(2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél 
igazolni kell. 
(3) Ha a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás ideje 
a) az egy évet nem haladja meg, a szülő kérésére, 
b) az egy évet meghaladja, e törvény erejénél fogva válik a gyermek tankötelessé. 
(4) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, és - amennyiben tankötelessé válik 
- az iskolai nevelést és oktatást, a kollégiumi nevelést, a pedagógiai 
szakszolgálatokat a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje 
alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt 
a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától 
kezdődően gyakorolhatják a (4) bekezdésben meghatározott jogokat, illetve 
kötelesek megkezdeni a tankötelezettség teljesítését. 
(6) A (4) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában 
meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó 
tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik és keresőtevékenységet folytat. E 
rendelkezéseket az érintett házastársa és gyermeke tekintetében is alkalmazni kell. 
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(7) Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter 
meghívólevelével rendelkezik, a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar 
állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti igénybe. 
(8) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(7) bekezdésben 
foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen 
nem rendelkezik - az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a 
pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg 
a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A 
közoktatási intézmény vezetője a díjat a fenntartó által meghatározott 
szabályok alapján csökkentheti, illetve elengedheti. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 
fizetendő térítési díjakról és a tandíj összegéről szóló 22/2008. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése csak a Kotv. 116. § (1) bekezdésének a)-
e) pontjai alapján ír elő tandíjfizetési kötelezettséget, nem szabályozza azonban a 
törvény 110. § (8) bekezdésében foglalt esetet. 
 
Fentiekre tekintettel a Rendelet 4. §-a (1) bekezdésének kiegészítése indokolt. 
 
 

 
2. §.hoz 

 
 

A rendelet módosítását 2010. november 30-án javasoljuk hatályba léptetni. 
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