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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nekt.) 83.§. (2) bekezdés c) pontjában és a Nekt.
végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 36.§. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, – figyelembe véve a Nekt. 16.§. (3) bekezdésében
és a Vhr. 35.§.-ában foglaltakat – az alapfokú művészetoktatás keretében igénybe vehető
szolgáltatásokért fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának, fizetésének szabályairól,
valamint az adható fizetési kedvezményekről az alábbi rendeletet alkotja meg.
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya Hosszúhetény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Nemes
János ÁMK és Könyvtárra, valamint az intézményben tanulói jogviszonyban álló
gyermekekre, tanulókra és azok szüleire, gyámjára (továbbiakban: szülők) terjed ki.
Térítési díj nélküli iskolai tanórán kívül igénybe vehető szolgáltatások
2. §.
(1)
(2)
(3)

Az iskola költségvetésében meghatározott keretek között térítésmentesen igénybe
vehető szolgáltatásként szervezhetők meg az iskolai sportkör, énekkari foglalkozás,
diáknap, szakkör.
A halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi,
középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első
alapfokú művészetoktatásban való részvétel minden esetben térítésmentes.
Mentes a tandíj és térítési díj fizetési kötelezettség alól az állami gondoskodásban
részesülő tanuló.
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
és a díj fizetési kötelezettség mértéke
3.§.

(1)

A nevelési- oktatási intézménybe, illetve a helyi önkormányzat feladatellátás keretében
igénybe vehető szolgáltatások körét a Vhr. 34.§. (1) bekezdése határozza meg.
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(2)

(3)

A térítési díj tanévenként a Vhr. 34.§. (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások
esetében a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéstől számított - folyókiadások egy
tanulóra jutó hányadának:
18 éven aluli tanulóknál 5-20%-a 6.000,- – 24.000,- Ft/tanév.
18 év feletti, de 22 éven aluli tanulóknál 15-40%-a 18.000,- – 48.000,- Ft/tanév
A tanuló tanulmányi eredményétől függő térítési díj mértéke:
4.51-5.00 tanulmányi átlag esetében legfeljebb 10%-al,
3.51-4.50 tanulmányi átlag esetében legfeljebb 5%-al csökken.
Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és a
tandíjfizetési kötelezettség mértéke
4. §.

(1)
(2)

(3)
(4)

A tanulók által fizetendő tandíj mértéke a 2012/2013. tanévben minimum 6.000,Ft/tanév, maximum 24.000,- Ft/tanév.
A tandíj mértéke a tanulmányi eredmény alapján:
a) Jeles (4.51-5.00)
10.800,- Ft/tanév
5.400,- Ft/félév
b) Jó (3.51-4.50)
11.400,- Ft/tanév
5.700,- Ft/félév
c) Közepes vagy annál rosszabb
12.000,- Ft/tanév
6.000,- Ft/félév
A tanulók – kivéve a 2.§. (2) bekezdésében meghatározott tanulókat – a
hangszerhasználatért 3.000,- Ft/tanév összegű hangszerhasználati díjat kötelesek fizetni.
1
A befizetett tandíj 30%-a az önkormányzat saját bevétele.
A térítési díj és tandíj fizetési kötelezettség esetén adható
szociális kedvezmények
5. §.

(1)

Szociális helyzete alapján kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az 1
főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb kötelező munkabér összegét.
(2) A tanuló szociális helyzete alapján a térítési díj és tandíj alapösszege – kérelemre –
legfeljebb 50%-al csökkenthető.
(3) A tanulót megillető kedvezményről az intézmény igazgatója dönt.
(4) A térítési díj, valamint tandíj csökkentés mértékének meghatározásakor a jövedelmi
viszonyokon kívül figyelembe kell venni azt, ha
a tanulót a szülő egyedül neveli,
a tanuló árva,
a családban 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelnek,
az egyik vagy mindkét szülő munkanélküli.

1

Beiktatta: 13/2013.(IX.16.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2013.IX.16-tól.
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II. Fejezet
Vegyes rendelkezések
6. §.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

Az igazgató a fizetendő térítési díj és tandíj alapösszegét tanévenként állapítja meg, a
tárgyév szeptember 15-ig. A megállapított díjakról a megállapítást követő – 15 – napon
belül értesíti a helyi önkormányzat jegyzőjét.
Az intézmény-vezető a megállapított térítési díjak és tandíjak alapösszegéről, valamint e
rendelet szerint adható kedvezményekről a térítési és a tandíj fizetésének szabályairól
tájékoztatja az érintetteket.
Az egy tanulónak megállapítható - tanulmányi eredmény és szociális helyzet alapján
adható - kedvezmény mértéke együttesen a térítési díj, illetve tandíj alapösszegének
75%-át nem haladhatja meg.
Az igazgató a fizetendő térítési díj, illetve tandíj összegéről határozatban értesíti a
szülőt, megjelölve abban a tanuló által igénybe vett szolgáltatás térítési díjának, illetve
tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet és tanulmányi eredmény alapján figyelembe
vett kedvezmények mértékét, valamint a jogorvoslati lehetőséget.
A tandíjat két részletben kell megfizetni, félévenként az igazgató által meghatározott
időpontig.
Az intézményvezető határozata ellen a tanuló, a szülő a közléstől – ennek hiányában a
tudomásra jutástól – számított 15 napon belül, a tanuló érdekében eljárást indíthat. A
másodfokú eljárásban a jegyző hoz döntést.
Különösen méltányolható és indokolt esetben – kérelemre – az igazgató a díjfizetést
havi részletekben is engedélyezheti.
Az intézmény-vezető a térítési díj és tandíj megállapításáról, megfizetésével kapcsolatos
adatokról tanulónként nyilvántartást vezet.
III. Fejezet
Záró rendelkezés
7.§.

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 4/2006.(III.13.) rendelet
hatályát veszti.
Hosszúhetény, 2012. szeptember 5.
Dr. Csörnyei László sk.
polgármester

Dr. Orbán László sk.
jegyző
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Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2012. szeptember 17-én kihirdetésre
került.
Hosszúhetény, 2012. szeptember 17.
Dr. Orbán László sk.
jegyző

