Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. október 2.
Hatályos: 2012. október 2.
Csurgó Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
16/2007.(IX. 28.) rendelete
az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók térítési díj és tandíjfizetési
kötelezettségéről

Egységes szerkezetben
Csurgó Város Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: Kötv.) 124. §. (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
(1) A Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálati önkormányzati intézményben az alapfokú művészetoktatás
szolgáltatásért térítési,- illetve meghatározott esetben tandíjat kell fizetni, melynek
mértékét e rendelet határozza meg.
(2) Az intézmény vezetője e rendelet alapján összegszerűen állapítja meg a fizetendő térítési
díj és tandíj összegét félévkor és a tanév végén a tanulmányi eredmény függvényében.
(3) A térítési díjként és tandíjként fizetendő összeget az intézmény vezetője az intézmény
hirdető tábláján, továbbá az önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza.
(4) Az új, a kezdő évfolyamokra beiratkozott tanulók az első félévben a „jó” kategória szerint
kötelesek a térítési díjat, illetve tandíjat megfizetni.
2. §.
(1) 1A térítési díj és a tandíj félévenként esedékes összegét november 15-ig, illetve március
15-ig kell az iskola által közzétett eljárási rend alapján befizetni kivéve, ha a tanuló
részletfizetési kedvezményt kapott. A fizetési kötelezettség nem teljesítése a tanulói
jogviszony megszűnését eredményezi.
(2) A tanuló tanulmányi átlageredményének megállapításánál a művészetoktatási tárgyak
alapján a főtárgy, a kötelező vagy kötelezően választható tárgy, valamint az összes
választott tárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni.
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(3) Amennyiben a térítési díjért a tanuló által igénybe vett szolgáltatások köre meghaladja a
heti hat tanórát, illetve háromszáz percet, akkor az esedékes tandíjat – a meghaladó részre
– arányosítottan kell megállapítani.
3. §.
(1) 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.
(2)2 Mentes a térítési díjfizetés alól az a tanuló, aki:
a)
b)
c)
d)

halmozottan hátrányos helyzetű;
hátrányos helyzetű;
a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos;
autista.

(2) 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.
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.
Térítési díj
4. §.3
Az alapfokú művészetoktatási intézményben, egy művészeti képzésben való részvétel esetén
térítési díj fizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
a) heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához
b) tanévenként egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga);
c) egy művészeti előadás;
d) az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata a szolgáltatások
körében.
5. §.
(1) A térítési díj összegét a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának függvényében, tanulmányi eredménytől függően differenciáltan kell
megállapítani a (3) bekezdés és a melléklet alapján.
(2) 4A térítési díj minimális összege nem lehet kevesebb a tanévkezdéskor a szakmai
feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15%-nál.
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(3) A térítési díj mértéke tanévenként:
a) a 18 éven aluli tanulóknál az (1) bekezdés szerinti kiadások:
Tanulmányi átlageredmény figyelembe vétele

jeles tanulmányi eredmény esetén
jó tanulmányi eredmény esetén
közepes tanulmányi eredmény esetén
elégséges tanulmányi eredmény esetén
elégtelen tanulmányi eredmény esetén

Tanulmányi átlagnak
megfelelő szorzó
5 %-a
6 %-a
7 %-a
8 %-a
10 %-a

b) a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál az (1) bekezdés szerinti kiadások:
jeles tanulmányi eredmény esetén
jó tanulmányi eredmény esetén
közepes tanulmányi eredmény esetén
elégséges tanulmányi eredmény esetén
elégtelen tanulmányi eredmény esetén

15 %-a
16 %-a
18 %-a
22 %-a
30 %-a

(4) A költségvetési támogatás igénylésénél csak a térítési díjat fizető tanulót lehet figyelembe
venni.
A térítési díjfizetés során adható kedvezmények
6. §.5
A térítési díjfizetés során adható kedvezmények
Szociális rászorultság alapján térítési díjkedvezményben részesíthető külön kérelem alapján:






munkanélküli szülők gyermekei
létminimum alatti szülők gyermekei
csonka családok gyermekei
nagycsaládos szülők gyermekei
tartósan beteg gyermek, aki állandó felügyeletre szorul és akinek az állapotában 1 éven
belül javulás nem várható. Erről orvosi igazolás szükséges.

A kérelmet az iskola igazgatója bírálja el.
A kedvezmény a térítési díj 50%-a.
A kérelmet minden év szeptember 30-ig, illetve február 15-ig kell benyújtani.
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Tandíj
7. §.
(1) Tandíjfizetési kötelezettség áll fenn:
a) a 4. §-ban felsoroltakat meghaladó tanórai foglalkozásokra,
b) a tankötelezettség megszűnése után minden tanórai foglalkozásra annak, aki nem tanulói
jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban,
c) a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozásra,
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 a (3) bekezdés az 1. számú melléklet alapján.
(3) Tanulmányi évenként a tandíj mértéke a (2) bekezdés szerinti kiadásoknak:
Tanulmányi átlageredmény figyelembe vétele

jeles tanulmányi eredmény esetén
jó tanulmányi eredmény esetén
közepes tanulmányi eredmény esetén
elégséges tanulmányi eredmény esetén
elégtelen tanulmányi eredmény esetén

Tanulmányi
átlagnak megfelelő szorzó
15 %-a
20 %-a
26 %-a
35 %-a
50 %-a

Záró rendelkezések
8. §.
Ez a rendelet 2007. október 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
4/2007.(III.1.) önkormányzati rendelet a II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú
Művészetoktatási Iskola alapfokú művészetoktatásban résztvevők térítési díj fizetéséről,
valamint a 14/2005.(VIII.15.) önkormányzati rendelet a zeneiskolai térítési díjakról.

Csurgó, 2007. szeptember 21.

Dr. Kovács Tamásné sk.
jegyző

Szászfalvi László sk.
polgármester
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1. sz. Melléklet a rendelethez

A térítési- és tandíjak számításának módjáról

A díjak számításában használt fogalmak és jelölések
K = a tárgyévi intézményi költségvetésből számba vehető folyó kiadások összege
E = egyéni képzésben részesülők létszáma
C = csoportos képzésben részesülők létszáma
N = az egyéni foglalkozásban részesülők normatív támogatási összege
n = a csoportos főtanszakos zeneoktatásban résztvevők normatív támogatási összege
s = tanulmányi átlagnak megfelelő százalékkal egyenértékű tört együttható
A számítás menete a térítési-, illetve a tandíjnál az egyéni foglalkozás keretében oktatottak
vonatkozásában: „A”

A=2*B

A számítás menete a térítési-, illetve a tandíjnál a csoportos főtanszakos oktatásban
résztvevők vonatkozásában: „B”

B=

K
c + E

*

n
N

*

s

A térítési díj és a tandíj fizetendő összegét százas helyértékre kerekítéssel, a kerekítési
szabályoknak megfelelően kell megadni!
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