LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2010. (VIII.5.) önkormányzati rendelete
A Lébényi Általános Művelődési Központ intézményegységeiben
fizetendő térítési díjakról és tandíjakról
A Lébényi Általános Művelődési Központ (9155 Lébény, Iskola köz 1.)
tanulóinak/gyermekeinek térítési- és tandíjfizetési kötelezettségéről Lébény Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról (a
továbbiakban: Kt.) 124. § (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak
szerint rendelkezik.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A rendelet hatálya Lébény Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Lébényi Általános
Művelődési Központ intézményegységeire terjed ki.

I.

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK,
A TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE
2. §

(1) Az alapfokú művészetoktatási intézményben a Kt. rendelkezései alapján (116. §) térítési
díj fizetendő.
(2) Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
a.) heti 6 tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához,
évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga), és
egy művészeti előadás, továbbá egy alkalommal tanulmányik eredmények nem
teljesítése miatt az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben való részvétel
esetén
b.) az iskola létesítményének, felszereléseinek igénybevétele és használata.
(3) A térítési díj mértékét és a tanulmányi eredménytől függő csökkentését e rendelet.
melléklete tartalmazza.
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II.

TANDÍJFIZETÉS ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ
SZOLGÁLTATÁSOK,
A TANDÍJ MÉRTÉKE
3. §

(1) Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások:
a) alapfokú művészetoktatásban a Kt. 115. §-ban meghatározottakat meghaladó tanórai
foglalkozás, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve,
hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti
oktatásban, továbbá annak, aki betöltötte a huszonkettedik életévét, valamint minden
tanórai foglalkozás annak, aki több művészeti iskola hallgatója, és nyilatkozatából
kiderül, hogy térítési díjat a másik művészeti iskolában fizeti;
b) az óvodában, az iskolában, a nevelési, illetőleg a pedagógiai programhoz, a helyi
tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az
ezzel összefüggő más szolgáltatás.
(2) A tandíj mértékét és a tanulmányi eredménytől függő csökkentését e rendelet melléklete
tartalmazza.

A TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS A TANDÍJ FIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI
4. §
(1) A tanévre megállapított térítési díjakat kettő részletben szeptember 15-ig, illetve február
15-ig a főtárgyi tanároknál készpénzben kell megfizetni.
(2) A tanévre megállapított tandíjakat kettő részletben október 15-ig, illetve március 15-ig a
képzést tartó pedagógusoknál készpénzben kell megfizetni.
(3) Nem kér az iskola térítési díjat, ha a tanuló – tanév közben – másik iskolából jött és a díj
befizetését igazolja.
(4) Az iskola visszafizeti a térítési díj arányos részét a tanuló hosszabb ideig tartó betegsége
esetén.
(5) Az iskola nem köteles a térítési díjat vagy a tandíjat visszafizetni, ha:
a) a tanuló a díj befizetését követően kimarad.
b) a 11/1994.(VI.8.) MKM r. 28.§.(3) alapján a tanuló jogviszonya megszűnik.
(6) A térítési díjként és tandíjként fizetendő összeget az intézményegység vezetője az
intézményegység hirdetőtábláján, továbbá az intézményvezető az ÁMK honlapján
nyilvánosságra hozza.
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SZOCIÁLIS KEDVEZMÉNYEK
5. §
(1)

A térítési díj és tandíj mértékének meghatározásakor a tanuló szociális helyzetét
mérlegelve kedvezmény adható. A szociális kedvezménnyel igénybe vett térítési díj
mértékének is el kell érnie azonban a közoktatási törvény 117. § (1) bekezdésében az
egyes szolgáltatások térítési díjához meghatározott százalékhatár alsó értékét.

(2) Térítési díj megfizetése alól mentesülnek:
Az intézeti nevelt és az állami nevelésbe vett gyermekek, a hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a gyermekvédelmi támogatásban
részesülő tanulók, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista
tanulók az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel esetén, az enyhe értelmi
fogyatékos tanulók egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel esetén.
(3) A térítési díj fizetése alóli mentességet, valamint a szociális helyzetből adódó térítési-,
illetve tandíjkedvezményt írásban kell kérni – a díjfizetési időszak előtt legalább 1 héttel –
mellékelve a tanuló családi körülményeinek igazolását, a hátrányos helyzetére utaló
igazolást, illetve szülői nyilatkozatot, a tanuló fogyatékosságát megállapító szakorvosi
véleményt.
(4) A kedvezményezettek köréről az iskola igazgatója tanévenként dönt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
(1) Ez a rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Lébény Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének az általános iskola zenetagozatán fizetendő térítési díjakról szóló
15/2006. (IV. 28.) rendelete hatályát veszti.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Kihirdetve:
Lébény, 2010. augusztus 5.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző
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MELLÉKLET

A Lébényi Általános Művelődési Központban a 2010/2011-es tanévtől
fizetendő térítési díj és tandíj mértékéről
I. Térítési díj mértéke
DÍJCSOPORT

TANULMÁNYI ÁTLAG

Zeneiskola előképző
Zeneiskola hangszeres főtárgy
1.) 4,5-5 tanulmányi átlag
2.) 3,5-4,49 tanulmányi átlag
3.) 2,5-3,49 tanulmányi átlag
4.) 1,5-2,49 tanulmányi átlag
5.) 1,49- tanulmányi átlag

TÉRÍTÉSI DÍJ (éves)
10.800,- Ft

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

10.800,- Ft
11.880,- Ft
12.960,- Ft
14.040,- Ft
15.120,- Ft

II. Tandíj mértéke
DÍJCSOPORT

TANULMÁNYI ÁTLAG

Zeneiskola előképző
Zeneiskola hangszeres főtárgy
1.) 4,5-5 tanulmányi átlag
2.) 3,5-4,49 tanulmányi átlag
3.) 2,5-3,49 tanulmányi átlag
4.) 1,5-2,49 tanulmányi átlag
5.) 1,49- tanulmányi átlag

TANDÍJ (éves)
16.200,- Ft

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

16.200,- Ft
17.820,- Ft
19.440,- Ft
21.060,- Ft
22.680,- Ft

Csoportos szakkör (néptánc, angol, citera)

10.000,- Ft
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