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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

8/2006. (III. 31.)KT.  
r e n d e l e t e 

 
 

 
 
Az Általános Iskola keretein belül működő alapfokú művészeti oktatásban részesülő tanulók 

térítési díj fizetéséről 
 
 

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban: törvény) 115. §. (1) bekezdés 
c.) pont, 116. §. (1) bekezdés a.) pont és a 117. §. (1) bekezdés b., c.) pontja, valamint a (2), 
(3), (4) bekezdése szabályozza az alapfokú zeneművészeti iskolákban a tanulók által 
fizetendő térítési díjakat és tandíjakat. E törvény 102. §. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a fentiek végrehajtására Ibrány Város Önkormányzata a 
következőket rendeli el: 
 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő alapfokú 

művészeti oktatási intézményre. 
 
 

A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke 
 

2. §. 
 

(1) A törvény értelmében az alapfokú művészeti iskolákban tanévenként térítési díj 
fizetendő, amely a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának /18 
éven aluli tanuló esetében/ 5-10 %-a. 
 
 
(2) A képviselő-testület a térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően differenciáltan 

állapítja meg. 
 
 
Ennek megfelelően  
a./ az alapfokú művészeti oktatásban a 2005/2006-os tanévtől újonnan részesülő 
tanulóknak az alábbi  térítési díjat kell fizetniük: 
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Térítési díj összege: 

Tanulmányi eredmény: I. Zeneművészeti ágban: II. Más művészeti ágban: 
2 – 2,9   a feladatellátáshoz biztosított  a feladatellátáshoz biztosított 

normatív hozzájárulás 10 %-a normatív hozzájárulás 20 %-a 
.   + 100.- Ft    + 100.-Ft_________________ 
 
3 – 4,5   a feladatellátáshoz biztosított  a feladatellátáshoz biztosított 

normatív hozzájárulás 10 %-a normatív hozzájárulás 20 %-a  
.   + 50.- Ft     + 50.-Ft_________________ 
 
4,6 – 5   a feladatellátáshoz biztosított  a feladatellátáshoz biztosított 
.   normatív hozzájárulás 10 %-a normatív hozzájárulás 20 %-a 
 
b./ azok a tanulók, akik az alapfokú művészeti oktatásban a 2005/2006-os tanévet 
megelőzően kezdték meg a tanulmányaikat, a következő térítési díjat kötelesek fizetni: 
 
Zeneművészeti ágban 2400.-Ft/év 
más művészeti ágban 1000.-Ft/év 
 
c.) Az előképző évfolyamon a tanulónak a térítési díj 50 %-át kell fizetnie.  
 
 
(3)A térítési díj magába foglalja az iskola létesítményeinek és felszereléseinek használatát 
és igénybevételét. 
 
(4)A több tanszakos tanuló minden tanszakon köteles térítési díjat fizetni. 
 
(5) a (2.) bekezdés a./ pontjában  meghatározott térítési díj fizetési kötelezettség alól a 
hátrányos helyzetű tanulók mentesülnek. 
 
(6) A térítési díjat  két egyenlő részletben kell megfizetni a 4.§. (3.) bekezdése kivételével:  

- az első részletfizetési határideje: I. félév október 15. 
- a második részletfizetési határideje: II. félév február 15. 

 
3.§. 

 
(1.) A tanulmányi átlageredmény megállapításánál a főtárgy és a kötelező 

melléktárgyak (szolfézs, kamarák stb.) tanulmányi eredményét kell figyelembe 
venni. A tanulmányi átlageredmény kiszámítását egy tizedes pontosságig kell 
végezni, s a kerekítés szabályait kell figyelembe venni. 

 
(2.) Az osztályfolytatós és saját hibáján kívül nem osztályozott tanuló a legutolsó 

érvényes eredményének alapján fizeti a térítési díjat.   
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(3.) A tanulmányi eredménnyel nem értékelhető (kezdő) tanuló esetében a legkedvezőbb 
térítési díjat kell az első félévben megállapítani, majd a következő félévben a 
tanulmányi eredménynek megfelelően kell a térítési díjat megállapítani. 

 
Szociális kedvezmények 

 
4. §.  

 
(1.) A rendelet 2.§.-ának (5.) bekezdésében meghatározott térítési díj mentességre az a 

tanuló jogosult, aki: 
 a./  három vagy több gyermeket nevelő családban él, vagy 
 b./  egyedül neveli  szülője, vagy 

c./ tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek van a családjában, vagy 
       d./ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. 

 
(2)A hátrányos helyzet - ( 1.) bekezdésben foglaltak – meglétét az oktatási intézmény a 
rendelkezésére álló adatok, nyilvántartások alapján hivatalból (pl. ingyenes étkezés, 
ingyenes tankönyv  stb.) illetve a szülő kérelmére állapítja meg. 

 
(3)A 2.§. (5.) bekezdésében meghatározott térítési díj mentességről az intézmény  
vezetője, az iskola igazgatója dönt. 
 
(4) Az iskola igazgatója engedélyezi külön kérelemre a térítési díj havi részletekben 
történő megfizetését indokolt esetben. 

 
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 

 
5. §. 

 
(1) E rendelet alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál az Ibrány Város Képviselő 

Testületének mindenkor hatályban lévő szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló rendeletében meghatározott jövedelmeket kell figyelembe venni. 

 
(2) A szociális kedvezményekre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell. 
 
(3) A tanuló szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a jövedelmi viszonyaiban 

változás következett be. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett térítési 
díját utólag köteles megfizetni. 

 
(4) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 15/1994. (IX. 30.), 

15/1997. (XI. 01.), 20/2005. (X. 07.)KT rendeletek hatályukat veszítik. 
 
 
Ibrány, 2006. március 21. 
 
     Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
     polgármester    jegyző 


