
Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 
26/2008.(XII.18) rendelete 

a  nevelési-oktatási intézményekben fizetendő tandíjakról, valamint a 
tanulók sajátos helyzetéről 

 
 
 
Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§., (1) bekezdésében, 
valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény ( a 
továbbiakban: Köot.) 102. §. (2) bekezdés b) pontjában és a 117.§. (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nevelési-oktatási intézményekben 
fizetendő tandíj összegéről, valamint a tanulók sajátos helyzetéről a következő 
rendeletet alkotja: 

 
1.§. 

A rendelet hatálya 
 

A rendelet hatálya Földeák, valamint Óföldeák községek Önkormányzatai által 
társulásban fenntartott nevelési-oktatási intézményekre terjed ki. 
 

2.§. 

Tandíjfizetési kötelezettség 
 
(1) Az önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben tandíjat 

kell fizetni a Köot. 110.§. (8) bekezdésében meghatározott –alábbi- ellátásokért: 
- Óvodai, iskolai ellátás, 
- Pedagógiai szakszolgálat igénybe vétele. 
(2) A tandíj fizetésére kötelezett: az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a 

Köot. 110.§. (1)-(7) bekezdésében foglaltak hatálya alá.  
(3) A tandíj mértéke: a tandíj tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor 

számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. 
 

3.§. 
A tandíj mértékének csökkentése 

 
(1) A nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt a tandíj összegéről és gondoskodik 
annak befizetéséről. 
(2) A tandíjat az intézmény vezetője indokolt és igazolt szociális helyzet alapján 
csökkentheti, illetve elengedheti. 

 
 

4.§. 



A tanulók sajátos helyzete 
 

A nevelési-oktatási intézménybe sorsolás nélkül felvehető az a tanköteles korú - 
Földeák vagy Óföldeák községekben lakóhellyel nem rendelkező -gyermek, akinek 
valamely szülője – igazoltan – Földeák vagy Óföldeák községekbeli munkáltatónál 
áll munkaviszonyban 
 

 
5.§ 

A rendelet hatályba lépése 
 

E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg az 
önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő 
tandíjakról szóló 29/2001.(XII.18.)Kt. rendelet hatályát veszti. 
 
 
 

Vass Imre                                   Wéberné Bandur Rozália 
                polgármester                                               körjegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a képviselő-testület 2008. december 17-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2008. december 18-án – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került 
kihirdetésre. 
 
Földeák, 2008. december 18. 
 
                                                                       Wéberné Bandur Rozália 
                                                                                    körjegyző 
 
 
 
 


