Boros Sámuel Szakközépiskola,
Szakiskola

TÉRÍTÉSIDÍJ- ÉS
TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT

6600, Szentes Ady Endre u. 6-8.
OM azonosító: 201393

1. A szabályzat jogi háttere
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) alapján.
1.1. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások (Kt. 114. § (1)-(2) bek.)
Intézményünkben a fenntartó feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatások:
a) a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való felkészülés,
b) a kilencedik–tizedik évfolyamon az évfolyamismétlés, a tizenegy–tizenharmadik
évfolyamon és a szakképzési évfolyamon első alkalommal évfolyamismétlés, továbbá
második és további alkalommal az évfolyamismétlés abban az esetben, ha arra nem azért van
szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,
c) minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, az enyhe
értelmi fogyatékos tanuló (BNO F70) részére a kollégiumi ellátás, továbbá a második
szakképesítés megszerzése.
1.2. A térítésidíj-fizetési kötelezettség (Kt. 115. § (1)-(3) bek. és a 117. § (1) bek.)

a) az összköltség 25 %-át kell fizetni a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a
második szakképesítésre való felkészüléskor, ezt térítési díjnak nevezzük.
1.2.1. A térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell a következők szerint:
a) 5,00 - 4,51 tanulmányi átlag esetén 50 %-kal,
b) 4,50 - 4,01 tanulmányi átlag esetén 40 %-kal,
c) 4,00 - 3,51 tanulmányi átlag esetén 30 %-kal,
d) 2,51 - 3,00 tanulmányi átlag esetén 10 %-kal,
2,50 tanulmányi átlag alatt nincs csökkentés.
1.2.2. Egyéb kedvezmények
a) Teljes egészében elengedjük a térítési díjat, ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre
jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 80 %-át nem éri
el.
b) 50 %-kal mérsékeljük a térítési díjat, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el.
1.2.3. A térítési díj fizetésének szabályai
a) A térítési díj évente három részletben fizetendő.
A hátrányos helyzetet a szülőnek/gondviselőnek kell igazolnia a védelembe vételről, illetve a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás megítéléséről szóló határozattal.
b) A tanulóknak az első félévben nincs lehetőségük a tanulmányi eredmény alapján történő díj
mérséklésre.

1.3. A tandíj-fizetési kötelezettség (Kt. 116. § (1) bek. és 117. § (2)-(3) bek.)
1.3.1. Intézményünkben a fenntaró feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető
szolgáltatások:
a) a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a harmadik vagy további szakképesítésre
való felkészülés,
b) szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a szakközépiskolában,
vagy a szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor.
1.3.2. A tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell a következők szerint:
a) 5,00 - 4,51 tanulmányi átlag esetén 50 %-kal,
b) 4,50 - 4,01 tanulmányi átlag esetén 40 %-kal,
c) 4,00 - 3,51 tanulmányi átlag esetén 30 %-kal,
d) 2,51 - 3,00 tanulmányi átlag esetén 10 %-kal,
2,50 tanulmányi átlag alatt nincs csökkentés.

1.3.3. Egyéb kedvezmények
a) 50 %-kal mérsékeljük a tandíjat, ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre jutó havi
nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 80 %-át nem éri el.
b) 25 %-kal mérsékeljük a tandíjat, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el.
1.2.4. A tandíj fizetésének szabályai
a) A tandíj évente három részletben fizetendő. A tandíj megállapításához
a benyújtást megelőző 6 hónapra vonatkozó jövedelemigazolást kell alkalmazni.
b A tanulóknak az első félévben nincs lehetőségük a tanulmányi eredmény alapján történő díj
mérséklésre.
2. A térítési díj és a tandíj mértéke (Kt. 117. § (1) bek.)
2.1. A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra a folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának az 1.2. pont szerinti mértéke.
2. A térítési díj és a tandíj mértéke (Kt. 117. § (1) bek.)
2012/2013. tanévben:
61.200,- Ft
2.2. A tandíj tanévenként, a szakmai a folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada.
3. Egyéb rendelkezések
3.1. A térítési díj vagy tandíj csökkentésével, elengedésével kapcsolatban – a beadott
dokumentumok alapján – az iskola igazgatója dönt. A csökkentés esetében a kedvezmények
(tanulmányi eredmény, szociális helyzet) közül a tanuló számára kedvezőbbet kell
érvényesíteni. A kedvezményeket félévente kérvényezni kell, az indok megjelölésével.

3.2. A térítési és tandíjak összegét a százas kerekítés szabályai szerint kell megállapítani.
3.4. A térítési díjat vagy tandíjat az iskola pénztárába kell befizetni, a következő részletekben:
• Első négy hónap (szeptember-december) október 15-ig
• Következő három hónap (január-március) február 15-ig
• Következő két hónap (április-május) április 15-ig.

Szentes, 2012. október 1.

……………………………..
igazgató

…………………………..
gazdasági vezető

