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Rendelet szövege
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete
az alapfokú művészeti oktatásban részesülő tanulók térítési díjáról és tandíjáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kötv.) 124. § (21) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a
117. § figyelembe vételével a térítési díjáról és tandíjáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott Izsáki Általános
Művelődési Központ intézményre terjed ki.

2. §
A Kötv. 117 §. (1) bekezdés b pontja alapján a fizetendő térítési díj mértékét, mely a 18 éven aluli
tanulói jogviszonyban lévők esetében az éves folyókiadások egy tanulóra jutó hányadának 10,0 %ban határozzuk meg , mint minimum térítési díjat.

3. §
A térítési díj meghatározásánál figyelembe kell venni továbbá a törvény által meghatározott normatív
támogatások egy tanulóra számított összegét, mely az egyéni foglalkozás keretében 10%, a csoportos
foglalkozás esetén pedig 20 %.
4. §
A Kötv .117 § (1) bekezdés c pontja alapján a fizetendő térítési díj mértékét mely a 18-tól 22 éves
korosztályig tanulói jogviszonyban lévők esetében az éves folyókiadások egy tanulóra jutó
hányadának 20 %-ban határozzuk meg, mint minimum térítési díjat.
5. §
A térítési díjakat módosítja a tanuló tanulmányi átlag eredménye is.

6. §

(1) A térítési díj és a tandíj esedékes összegét október 15-ig, illetve február 15-ig kell az iskola által
közzétett eljárási rend alapján befizetni.
(2) A beiratkozáskor (előző tanév vége, pótbeiratkozáskor szeptember 15-ig) 5.000,-Ft befizetése
szükséges - mely mint térítési díj előleg-, a további részletek megállapításánál beszámításra kerül.
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(3) Az ingyenes ellátású tanulóknak a beiratkozáskor fizetési kötelezettsége nincs.
(4) A fizetési kötelezettség nem teljesítése a tanulói jogviszony megszűnését eredményezi.

7. §
A tanulónak, kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselőjének, beiratkozáskor nyilatkoznia kell
arról, hogy létesített-e tanulói jogviszonyt más alapfokú művészetoktatási intézménnyel, és ha igen,
akkor melyik intézmény szolgáltatásait kívánja térítési díj megfizetése ellenében igénybe venni.

8. §
Mentes a térítési díjfizetés alól az a tanuló, aki:
a. hátrányos helyzetű
b. halmozottan hátrányos helyzetű

9. §
A befizetett térítési-, illetve tandíj időarányos visszafizetését kérheti a tanuló, kiskorú esetén a
törvényes képviselő, ha az iskola nem tud eleget tenni vállalt képzési kötelezettségének.

10. §
Más esetekben (például visszalépés, tanév közben történő kimaradás, tanulmányi kötelezettség nem
teljesítése, vagy fegyelmi vétség miatt tanulói jogviszony megszüntetése) nincs mód a befizetett díjak
visszafizetésére.

11. §
A költségvetési támogatás igénylésénél csak a térítési díjat fizető tanulót lehet figyelembe venni.

A térítési díjfizetés során adható kedvezmények
12. §
(1) Szociális rászorultság alapján térítési díjkedvezményben részesíthető külön kérelem alapján:
a) ahol a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem 40.000.- Ft alatt van és a tanuló általános
iskolai eredménye minimum jó, térítési díját az önkormányzat átvállalja az igazgató döntése alapján,
b) nagycsaládos szülők gyermekei, ha több gyermekük veszi igénybe a zeneiskolai oktatást,
c) tartósan beteg gyermek, aki állandó felügyeletre szorul és akinek az állapotában 1 éven belül javulás
nem várható, erről orvosi igazolás szükséges.
(2) A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el az intézményegység-vezető javaslata alapján.
(3) Az intézményvezető által adható kedvezmények:
a.) a térítési díj II.-III. részletének havi részletekben történő megfizetése,
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b.) illetve különösen indokolt esetben a térítési díj II.-III. részletének elengedése (rászorultság és
több gyermek művészeti képzésben való részvétele esetén)
(4) A kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt szeptember 15-ig, illetve február 10-ig kell
benyújtani.

13. §
Térítési díjak a zeneművészeti ágon egyéni és csoportos foglalkozás esetén a tanuló18 éves koráig

DÍJCSOPORT

TANULMÁNYI ÁTLAG
Új beiratkozó
5 dicséret
4,5-5
3,5-4
2,5-3
2
1-1,5

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ELŐLEG
Ft/fő/év
5.000.5.000.5.000.5.000.5.000.5.000.5.000.-

Alapdíj
Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
Elégtelen

TÉRÍTÉSI DÍJ (Ft)
Részlet
Éves
5.750 X 2
16.500.5.750 X 2
16.500.6.250 X 2
17.500.7.000 X 2
19.000.7.450 X 2
19.900.12.500 X 2
30.000.14.000 X 2
33.000.-

14. §
18-22 év közötti tanulók térítési díja egyéni és csoportos foglalkozás esetén:

DÍJCSOPORT
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

TANULMÁNYI ÁTLAG
5 dicséret
4,5-5
3,5-4
2,5-3
2
1-1,5

Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
Elégtelen

TÉRÍTÉSI DÍJ (Ft)
Beiratkozáskor
II-III. részlet
5.000.14.000 x 2
5.000.15.050 x 2
5.000.16.500 x 2
5.000.17.400 x 2
5.000.20.400 x 2
5.000.30.500 x 2

Éves díj
33.000.35.100.38.000.39.800.45.800.66.000.-

15. §
Tandíj
(1) Tandíj fizetési kötelezettség áll fenn:
a) a heti 6 tanórai foglalkozást meghaladó képzésben való részvétel esetén ( 300 percet
meghaladó időtartam.)
b) a tankötelezettség megszűnése után minden tanórai foglalkozásra annak, aki nem
tanulói jogviszonyban nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban,
c) a huszonkettedik életév eléréstől minden tanórai foglalkozásra,
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d) a második, vagy további művészeti képzésben való részvételért minden tanórai
foglalkozásra.
(2) A fizetendő tandíj összegét a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra
jutó
hányadának függvényében, tanévenként, tanulmányi eredménytől függően differenciáltan
kell megállapítani.

16. §
Záró rendelkezések
Ezen rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a közoktatási intézményekben
fizetendő térítési- és tandíj mértékéről szóló 5/2010.(V.5.) számú rendelet hatályát veszti.

I z s á k , 2011. június 28.

(: Mondok József:)
polgármester

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző
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