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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 
többször módosított
16/2004. (IV.9.) sz. önkormányzati rendelete
a nevelési és oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj 
megállapításának szabályairól


A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés b) pontjában, továbbá 124. § (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kt. 117. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő rendeletet alkotja (a továbbiakban: rendelet):

A rendelet hatálya

1. §

(1) 	A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi közoktatási intézményre, továbbá az ezekkel összefüggő szolgáltató és igazgatási tevékenységre, így különösen
a) 	óvodákra
b) 	általános iskolákra
c) 	gimnáziumokra, szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola)
d) 	szakiskolákra
e) 	alapfokú művészetoktatási intézményekre
f) 	diákotthonokra, kollégiumokra (a továbbiakban együtt: kollégium)
g) 	pedagógiai szakszolgálatokra, pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekre
h) 	gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre, valamint
i) 	többcélú nevelési-oktatási intézményekre.

(2)	A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglalt közoktatási intézményekben tanuló gyermekekre, tanulókra (a továbbiakban együtt: tanuló), azok szüleire, gyámjaira (a továbbiakban együtt: szülő), valamint az intézmények alkalmazotti közösségére (közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban foglalkoztatottakra), továbbá az intézményekben polgári jogi jogviszonyban foglalkoztatottakra.

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

2. §

(1) 	Az 1. §-ban meghatározott általános iskolában, szakiskolában, középiskolában és kollégiumban – a nem nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás (levelező vagy esti oktatás) kivételével – a Kt. 114. §-ában foglaltakon kívül az intézmény részére a fenntartó által engedélyezett időkereten belül ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként szervezhetők meg azok a tanórán kívüli foglalkozások, amelyekben a tanulók a tanulói igényeket és érdeklődést kielégítő, a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó ismereteket sajátítanak el. 

(2)	Az (1) bekezdés alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások megszervezéséről az intézményvezető dönt, melynek során figyelembe veszi az iskolaszék, ennek hiányában a nevelőtestület, a szülői szervezet (közösség), valamint az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét és javaslatait. 

(3) 	A sajátos nevelési igényű tanuló esetén az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás minden esetben ingyenes. A hátrányos helyzetű tanuló részére ingyenes a második szakképzettség megszerzése. A 16/2005. (V.06.) sz. rendelet 1. §-a mód.

Térítési díj-fizetési kötelezettség

3. §

(1)	A Kt. 115.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt szolgáltatások igénybevétele után, a rendelet 2. §-ában meghatározott kivétellel térítési díjat kell fizetni. 

(2)	A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 
a) 	15-25 %-a a Kt. 115. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben,
b) 	5-10 %-a a Kt. 115. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, a 18 éven aluli tanulónál,
c)	15-30 %-a a Kt. 115. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulónál,
d)	20-40 %-a a Kt. 115. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben,
e)	25-50 %-a a Kt. 115. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben, ideértve a felnőttoktatásban részt vevőket is.

(3)	A térítési díj mértéke a tanulmányi eredménytől függően változik, azonban - a (2) bekezdés a) pontja kivételével – a (2) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott esetekben nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka, illetve a (2) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott esetekben nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz más művészeti ág esetén biztosított alap normatív hozzájárulás húsz százaléka. A 16/2005. (V.06.) sz. rendelet 2. §-a mód.

(4)	A fizetendő térítési díjat az intézményvezető a (2) bekezdésben foglalt határok közt a tanulmányi eredmény alapján állapítja meg, oly módon, hogy 4,2 tanulmányi eredmény felett a tanuló a térítési díj %-os mértékének alsó határát, elégtelen tanulmányi eredmény esetén a térítési díj %-os mértékének felső határát köteles fizetni. A közbeeső tanulmányi eredmények esetén a térítési díj %-os mértékének alsó és felső határa közti térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díjak mértékét tételesen az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni. A térítési díj megállapításánál a félévi és az év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. 

(5)	A nevelési-oktatási intézményben a tanulmányok megkezdésekor, az első félévben – a (4) bekezdésben foglalt számítási módtól eltérően – a térítési díj (2) bekezdésben meghatározottak szerinti középmértékét kell megfizetni. 

(6) A 42/2005. (X.28.) sz. rendelet 19. §-a mód. 	A térítési díj összegéről az intézményvezető a tanévkezdést követően írásban értesíti a tanulókat, illetve szülőket, egyidejűleg tájékoztatás ad a jogorvoslati lehetőségekről. A 
	térítési díjat két részletben, a tanulmányi év I., illetve II. félévének megkezdését követő 20 napon belül kell befizetni az intézmény pénztárában, az intézmény által kiállított nyugta ellenében. 

Tandíj-fizetési kötelezettség

4. §

(1)	A Kt. 116. §-ában meghatározott szolgáltatások igénybe vétele esetén tandíjat kell fizetni. A felnőttoktatásban részt vevők a Kt. 116. § (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevétele esetén kötelesek tandíjat fizetni. 

(2) Az 56/2006. (XII.22.) sz. rendelet 1. §-a mód. 	A tandíj összegét az intézményvezető állapítja meg, a (3)-(8), valamint a (10) bekezdésben foglaltak alapján.

(3) Az 56/2006. (XII.22.) sz. rendelet 1. §-a mód. 	A Kt. 116. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt szolgáltatások esetén a tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 
a) 5 %-a 4,5 tanulmányi eredmény felett
b) 15 %-a 4,0 tanulmányi eredmény felett
c) 30 %-a 3,5 tanulmányi eredmény felett
d) 50 %-a 3,0 tanulmányi eredmény felett
e) 75 %-a 2,5 tanulmányi eredmény felett
f) 85 %-a 2,0 tanulmányi eredmény felett
g) 100 %-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
A tandíj megállapításánál a félévi és az év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni.

(4)	A Kt. 116. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a tandíj megállapításánál figyelemmel kell lenni a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 9. § (5) bekezdésére. 

(5) Az 56/2006. (XII.22.) sz. rendelet 1. §-a mód. A (3) bekezdésben meghatározott nevelési-oktatási intézményben a tanulmányok megkezdésekor, az első félévben – a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően – tandíjként tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 30 %-át kell megfizetni.

(6) A (6)-(7) bekezdéseket az 56/2006. (XII.22.) sz. rendelet 2. §-a iktatta be és a köv. bekezdések számozását megváltoztatta. 	A Kt. 116. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt szolgáltatások esetén a tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 
a) 50 %-a 4,5 tanulmányi eredmény felett
b) 60 %-a 4,0 tanulmányi eredmény felett
c) 70 %-a 3,5 tanulmányi eredmény felett
d) 80 %-a 3,0 tanulmányi eredmény felett
e) 90 %-a 2,0 tanulmányi eredmény felett
f) 100 %-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
A tandíj megállapításánál a félévi és az év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. 

(7) A (6)-(7) bekezdéseket az 56/2006. (XII.22.) sz. rendelet 2. §-a iktatta be és a köv. bekezdések számozását megváltoztatta.
	A (6) bekezdésben meghatározott nevelési-oktatási intézményben a tanulmányok megkezdésekor, az első félévben – a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően – tandíjként tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 100 %-át kell megfizetni.

(8)	A Kt. 116. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alaptevékenységhez nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint ezzel összefüggő más szolgáltatás igénybevétele esetén tandíjként tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 10 %-át kell fizetni. 

(9)	A Kt. 116. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben – ha jogszabály másként nem rendelkezik – tandíjként tanévenként a vizsgáztatási feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 30 %-át kell fizetni vizsgánként, javítóvizsga esetén tantárgyanként.

(10)	A tandíj összegéről az intézmény a tanévkezdést követően írásban értesíti a tanulókat, illetve szülőket, egyidejűleg tájékoztatást ad a jogorvoslati lehetőségekről. A tandíjat két részletben, a tanulmányi év I., illetve II. félévének megkezdését követő 60 napon belül kell befizetni az intézmény pénztárában, az intézmény által kiállított nyugta ellenében. 
A vizsgákkal összefüggő tandíjat egy összegben, a vizsgát megelőzően kell befizetni, és a vizsgán a befizetés tényét igazolni kell.

Nem magyar állampolgárok térítési díj és tandíj-fizetési kötelezettsége

5. §

(1)	A Kt. 110. § (1)-(2) bekezdése alapján a Magyarországon élő menedékjogot kérő, menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett, humanitárius tartózkodási engedéllyel, vagy szülőjével együtt tartózkodási engedéllyel rendelkező tanköteles nem magyar állampolgár mindaddig, amíg a Kt. 110. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, az óvodai nevelést, az iskolai nevelést és oktatást, a kollégiumi nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezettség fennállása, tovább a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti igénybe, és a rendelet 3-4. §-aiban meghatározottak szerint köteles térítési díjat, illetve tandíjat fizetni. 

(2)	Az a nem magyar állampolgár, aki az Oktatási Minisztérium meghívólevelével rendelkezik, a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe, és azért – amennyiben az ellátás térítési díj- vagy tandíjköteles – a rendelet 3-4. §-aiban foglaltak szerint fizet térítési díjat vagy tandíjat.

(3)	A Magyarországon működő diplomáciai vagy konzuli képviselet tagjának gyermeke – ha nem tartozik a Kt. 110. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá – viszonosság alapján mentesül a rendelet 3-4. §-aiban foglaltak szerinti térítési díj és tandíj megfizetése alól. A viszonosság kérdésében a Külügyminisztérium foglal állást.

(4)	Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Kt. 110. § (1)-(4) bekezdésben foglaltak hatálya alá – ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, illetve az ingyenességet biztosító viszonosság hiányában –, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj összege megegyezik tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadával. Ha a tanuló a közoktatási szolgáltatásokat nem a teljes tanévben veszi igénybe, akkor a tanévre számított díjnak az igénybevételi időszakra eső hányadát kell megfizetnie. A fizetendő díj összegét a közoktatási intézmény vezetője állapítja meg, és azt a beiratkozást követően írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel, egyidejűleg tájékoztatást ad a jogorvoslati lehetőségekről. A díj befizetésére a 4. § (8) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak. 
	A tanuló részére szociális helyzetére figyelemmel díjfizetési kedvezmény adható a rendelet 6. §-ában foglaltak szerint, az itt meghatározott eltéréssel. A tanuló részére adható kedvezmény mértéke legfeljebb a díj 50 %-áig terjedhet. A kedvezmény mértékéről az intézményvezető a rendeletben foglaltak alapján, egyedi mérlegeléssel dönt, az egyenlő bánásmód követelményére is figyelemmel.

(5)	A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától az Európai Közösségek tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe a Kt-ben biztosított szolgáltatásokat, és az igénybevételért a rendelet 3-4. §-a alapján kötelesek térítési díjat vagy tandíjat fizetni.

A térítési díj és tandíj-fizetési kötelezettségnél figyelembe vehető 
kedvezmények

6. §

(1) 	A rendelet 3-4. §-ában, valamint az 5. § (1)-(2) és (5) bekezdésében foglalt díjfizetési kötelezettség fennállása esetén a tanulót kérelmére részben mentesíteni lehet a térítési díj, tandíj vagy nem magyar állampolgár által fizetendő díj (a továbbiakban együtt: díj) megfizetése alól, amennyiben a tanuló szociális helyzete alapján megfelel a (2)-(3) bekezdésben foglalt feltételek valamelyikének. A 16/2005. (V.6.) sz. rendelet 3. §-a mód.

(2) A 16/2005. (V.6.) sz. rendelet 4. §-a iktatta be és a további bekezdések számozását megváltoztatta. A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározottak a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazhatók, tőlük térítési díj nem szedhető.

(3)	Elengedhető a díj
a)	25 %-a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét;
b)	50 %-a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét;
c)	85 %-a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(4)	A (2) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül különös méltánylást érdemlő esetben mentesíteni lehet a tanulót az (1) bekezdésben foglalt díjak megfizetése alól, ha a tanév közben a tanuló szociális körülményeiben lényeges változás állt be. 

(5)	A nem nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban (levelező vagy eseti oktatás) részt vevő tanuló kérelmére, második és további szakképesítés megszerzésekor – amennyiben a tanulmányok folytatása nem jár tanulócsoport és gyakorlati csoportok számának növekedésével – a díj mértéke mérsékelhető, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben foglalt jövedelmi korlátokat. A mérséklés legfeljebb a tandíj 50 %-áig terjedhet. A kedvezmény mértékéről az intézményvezető a rendeletben foglaltak alapján, egyedi mérlegeléssel dönt, az egyenlő bánásmód követelményére is figyelemmel.

(6)	A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor megfelelő módon (jövedelemigazolással, nyugdíjszelvénnyel, társadalombiztosítási ellátást igazoló kifizető szelvénnyel stb.) igazolni kell. Az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatokat az intézmény – a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – nyilvántartja. 

(7)	A díjkedvezmény vagy díjelengedés iránti kérelmeket minden tanévben meg kell újítani, azokat tanévenként el kell bírálni.

(8)	A tanuló, illetve szülője köteles haladéktalanul bejelenteni az intézménynek, ha a szociális alapon megítélt kedvezményre jogosító jövedelmi-vagyoni viszonyaiban változás állt be. Ha e kötelezettségének a tanuló, illetve szülő nem tesz eleget, az elengedett díjat utólag köteles megfizetni. Ha a jövedelmi-vagyoni helyzete alapján a tanuló, illetve szülője a megállapított kedvezménytől eltérően más – kisebb mértékű – kedvezményre vált jogosulttá, akkor a két kedvezmény közti díjkülönbözetet kell utólag megfizetnie. 

 (9)	Fizetési halasztás: A tanuló, illetve szülő kérelmére az intézményvezető a díj megfizetése alól fizetési halasztást engedélyezhet, ha a tanuló, illetve szülő igazolja, hogy számára a díj határidőben történő megfizetése aránytalan megterhelést jelent. A fizetési halasztás legfeljebb a tanév végéig engedélyezhető. 

(10) 	Részletfizetés: A tanuló, illetve szülő kérelmére az intézményvezető legfeljebb 5 hónap időtartamra részletfizetést engedélyezhet a díj megfizetésére, ha a tanuló, illetve szülője igazolja, hogy számára a díj egyösszegű megfizetése aránytalan megterhelést jelent. 

(11)	A kérelem elbírálásáról, a kedvezmény megadásáról az intézményvezető a rendeletben foglaltak alapján – jogszabályban meghatározott formában – dönt, és döntéséről a tanulót, illetve szülőjét írásban értesíti. A döntésben az intézményvezető köteles a tanulót, illetve szülőjét egyidejűleg a jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatni.

(12)	Ha a tanuló a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, illetve a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján képzési támogatásban részesül, részére a rendelet 6. §-a alapján díjkedvezmény nem állapítható meg. 

Értelmező rendelkezések

7. §

E rendelet alkalmazásában:

1. alaptevékenység: az óvodában, iskolában, kollégiumban a nevelési, illetőleg pedagógiai programban vagy a helyi tantervben foglalt tevékenység, illetve alapszolgáltatásként meghatározható tevékenység;

2. alapszolgáltatás: az óvodai foglalkozás, az iskola, a kollégium által – a Kt. alapján – ingyenesen biztosított tanórai és tanórán kívüli foglalkozás, a logopédiai és a dyslexia-megelőző foglalkozás, a mindennapos testedzés, a rendszeres egészségügyi felügyelet, a tanítás kezdete előtti és az étkezés alatti felügyelet, továbbá az iskolában, kollégiumban térítési díj-fizetési kötelezettség mellett biztosított tanórai és kollégiumi foglalkozás;

3. jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel, így különösen bér, társadalombiztosítási ellátás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított ellátás, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított juttatás, nyugdíj.

4. hátrányos helyzetű tanuló A 16/2005. (V.06.) sz. rendelet 5. §-a iktatta be és a további pontok számozását megváltoztatta.: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.

5. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
a) 	testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
b) 	pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar);

6. szakmai feladat: az a pedagógiai tevékenység, amellyel összefüggésben a tanulót a térítési díj-, illetve a tandíjfizetési kötelezettség terheli, így különösen
a)	az az iskolai évfolyam, amelyben a tanuló tanulmányait folytatja, illetőleg az a tanítási év, amelyben a tanuló kollégiumi elhelyezést, externátusi ellátást kapott,
b) 	az alapműveltségi vizsga, az érettségi vizsga, a szakmai vizsga;

7. szakmai feladatra jutó folyó kiadások: az adott feladatra elszámolható működési célú kiadások feladattal arányos része;

8. vizsgáztatási feladatra jutó folyó kiadások: az elméleti és gyakorlati vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő igazolt költségek összessége (ideértve a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők – kérdező tanárok, jegyző – díjazását, a vizsgabizottság elnökének és tagjainak utazási és szállásköltségét, valamint a vizsgáztatási díjat is).

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

8. §

(1)	Amennyiben a tanuló, illetve szülő a rendeletben foglalt díjfizetési kötelezettségének – legfeljebb a tanév végéig – nem tesz maradéktalanul eleget, a tanuló vizsgára nem bocsátható. Az intézményvezető a fizetési kötelezettség teljesítésére a tanulót, illetve szülőjét írásban felhívja, és értesíti a díj nem fizetés következményeiről. Különös méltánylást érdemlő esetben az intézményvezető dönthet a be nem fizetett díj elengedéséről.

(2)	Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni e rendelet végrehajtása érdekében szükséges rendelkezéseket, a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembe vételével. Az önkormányzat fenntartásában működő, jelen rendelet 1. §-ában meghatározott intézmények kötelesek szervezeti és működési szabályzatukat legkésőbb a rendelet hatályba lépéséig jelen rendelet előírásainak megfelelően átdolgozni, illetve megalkotni, és azt jóváhagyás céljából a fenntartóhoz benyújtani.

(3)	Jelen rendelet – az itt meghatározott kivétellel – a 2004/2005-ös tanévkezdéskor lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követő nevelési évek, illetve tanévek során kell alkalmazni. A rendelet 5. § (5) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4)	A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése többször módosított 25/1994. (IX.29.) számú önkormányzati rendelete a nevelési és oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól, valamint az e rendeletet módosító 22/1996. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet és a 30/1996. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet.

(5)	A 16/2005. (V.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések a 2005/2006. tanév kezdésekor lépnek hatályba, rendelkezéseit az ezt követő nevelési évek, illetve tanévek során kell alkalmazni.

(6) 	A 42/2005. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet 19. §-ával módosított rendelkezések 2005. november 1-jén lépnek hatályba, melyeket a hatályba lépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

(7)	Az 56/2006. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2007. január 20-án lépnek hatályba, a rendelkezéseket ezt követően kell alkalmazni.
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