Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Alapfokú Mővészetoktatási Intézményében fizetendı térítési és
tandíjakról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c)
pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése,
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 102. §
(2) bekezdése b) pontja alapján Letenye Város Alapfokú Mővészetoktatási Intézményében
(továbbiakban: Mővészeti Iskola) kérhetı térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól,
az adható kedvezményekrıl az alábbiak szerint rendelkezik:

A rendelet személyi és tárgyi hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában mőködı Mővészeti Iskolára, az
iskolával tanulói jogviszonyban állókra, az általuk fizetendı térítési díjakra, tandíjra és az
ezekbıl adható kedvezményekre, mentességekre.

A tanulói jogviszony létrejötte
2. §
(1) A tanulói jogviszony létesítésekor - a szükséges személyi adatok és a tanulói
azonosító száma közlése mellett - írásban nyilatkozni kell arról, hogy melyik
mővészeti ágra (fıtárgy és kötelezı – választott tárgyak) történik a beiratkozás,
amelyben a heti négy (maximum heti hat) foglalkoztatást biztosítja az intézmény.
(2) A tanulói jogviszony létesítésekor írásos nyilatkozatot kell adni arról, hogy a
jogerısen megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját az erre megszabott idıben
és módon megfizetik.
(3) Ha a tanuló több alapfokú mővészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt,
vagy a Mővészeti Iskolában több mővészeti képzésben vesz részt, (több tanszakra
jár), a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülınek írásban nyilatkoznia kell arról,
hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz részt mővészeti képzésben térítési díj fizetési
kötelezettség mellett. A Mővészeti Iskola igazgatója köteles a nyilatkozatot
beszerezni.
(4) Az (1) – (3) bekezdésekben foglalt nyilatkozatok megtételéhez a Mővészeti Iskola
formanyomtatványt biztosít.
(5) Az (1) – (2) bekezdésében foglalt írásbeli nyilatkozattételi kötelezettség kiskorú
tanuló esetén a szülıt (törvényes képviselıt), nagykorú tanuló esetén magát a tanulót
terheli.
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Térítési díj fizetési és tandíjfizetési kötelezettség
3. §

(1) Térítési díj ellenében vehetık igénybe a Közokt. tv. 115. § (1) bekezdésének c)
pontjában meghatározott szolgáltatások.
(2) A térítési díj összegét a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának függvényében, tanulmányi eredménytıl függıen differenciáltan kell
megállapítani az 1. mellékletben meghatározott %-os arányok alapján.
(3) A térítési díj minimális összege nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint az adott
feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének
zenemővészeti ág esetén tíz, más mővészeti ág esetén húsz százaléka.
(4) Azon 6 év alatti tanulók esetében, akik után az önkormányzat nem igényel normatív
állami támogatást, a fizetendı térítési díj a (2) bekezdéstıl eltérıen egységesen 5.000,Ft/tanév.
(5) E rendelet alapján tandíjat fizet az a tanuló, aki
a) egy mővészeti ágban heti hat tanórát meghaladó foglalkozáson vesz részt,
b) egynél több mővészeti ág, illetve tanszak foglalkozásait veszi igénybe, minden
további mővészeti ág, illetve tanszak után,
c) 18 – 22 év közötti tanuló, feltéve, hogy nem áll egyéb tanulói jogviszonyban a
nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban,
d) betöltötte a 22. életévét,
e) több alapfokú mővészetoktatási intézmény szolgáltatását veszi igénybe, és
utána Letenye Város Önkormányzata normatív hozzájárulás igénylésére nem
jogosult.
(6) A tandíj összegét a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának függvényében, tanulmányi eredménytıl függıen differenciáltan kell
megállapítani a 2. mellékletben meghatározott %-os arányok alapján. A több
mővészeti ág, illetve tanszak foglalkozásait igénybevevı tanuló az elsı tanszak térítési
díján felül mővészeti áganként, illetve tanszakonként fizeti a tandíjat.

Mentességek
4. §
(1) Ingyenes a halmozottan hátrányos helyzető tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos
értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az elsı alapfokú mővészetoktatásban
való részvétel. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú
mővészetoktatásban való részvétel.
(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzető tanuló a Közokt.
tv. 117. § (2) bekezdése alapján.
(3) A mentességre való jogosultságot dokumentumokkal igazolni kell.
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Szociális kedvezmények
5. §
(1) A tanulót a reá irányadó térítési díjból a család szociális helyzete alapján kedvezmény
illeti meg, ha:
a) a tanuló családjában három, vagy több gyermeket nevelnek,
b) a szülık egyike, vagy mindegyike munkanélküli,
c) a tanulót egyik szülıje egyedül neveli,
d) ugyanabból a családból egyidejőleg három- vagy ennél több gyermek tanul a
Mővészeti Iskolában.
(2) Szociális helyzet alapján a térítési díj csak olyan mértékben csökkenthetı, hogy a
fizetendı térítési díj nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint az adott feladathoz
biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének zenemővészeti
ág esetén tíz, más mővészeti ág esetén húsz százaléka.
(3) A szociális kedvezményre való jogosultságot dokumentumokkal igazolni kell.

A térítési díj és a tandíj megfizetése
6. §
(1) A térítési díj és a tandíj tanévre szóló összeg, melyet félévente önkényes kimaradás
esetén is meg kell fizetni. A már befizetett térítési díjak visszaigénylésére csak abban
az esetben van mód, ha a tanuló a térítési díj fizetéssel érintett idıszakban is hátrányos
helyzetőnek minısült.
(2) Amennyiben a tanulói jogviszony a tanulónak fel nem róható ok (betegség,
lakhelyváltozás) miatt szőnik meg, a befizetett, de igénybe nem vett szolgáltatásokért
visszajáró térítési díjat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya idıarányosan
visszatéríti.
(3) Az éves térítési díj és a tandíj a következık szerint fizethetı meg:
a) Egész tanévre: június 15-ig
b) Félévenként: június 15-ig és február 15-ig
c) Negyedévenként: a negyedév elsı hónapjának 5. napjáig
(4) Az intézmény igazgatója különösen indokolt esetben kérelem alapján havi
részletfizetési kedvezményt állapíthat meg.

7.§
(1) A tanulmányi eredménytıl függı kedvezményeket az elsı tanév II. félévétıl kell
figyelembe venni.
(2) A térítési díj, illetve a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak elsı
félévében az 1. és 2. mellékletekben meghatározott díjtételek alsó határa.
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(3) A fizetendı díjról a törvényes képviselıt (nagykorú tanulót) írásban értesíteni kell. Az
értesítés tartalmazza a fizetés módját, idejét, a fizetés elmulasztásának
következményeit és a jogorvoslati lehetıséget.
(4) A térítési díj és a tandíj befizetésének elmaradása esetén a Mővészeti Iskola igazgatója
írásban határidı kikötésével felhívja a szülıt, vagy a nagykorú tanulót a fizetési
kötelezettség teljesítésére, figyelmeztetve a következményekre. Amennyiben a
felhívásban közölt határidı eredménytelenül telik el, a tanuló jogviszonya a határidı
leteltével az intézményben megszőnik.

Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet a 2010/2011. tanév elsı félévének elsı napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének Letenye Város Alapfokú Mővészetoktatási Intézményében fizetendı
térítési díjról szóló 18/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Baloghné dr. Andel Zsuzsanna
jegyzı

Halmi Béla
polgármester
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1. melléklet
Térítési díjak
A) 18 év alatti tanulók által fizetendı térítési díj
A térítési díj mértéke
tanévenként a szakmai
feladatra jutó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának
4,5 - 5,0 tanulmányi átlag és
jól- vagy kiválóan megfelelt
szöveges értékelés esetén
3,5 - 4,49 tanulmányi átlag és
megfelelt szöveges értékelés
2,5 -3,49 tanulmányi átlag
2,5 tanulmányi átlag alatt és
nem felelt meg szöveges
értékelés esetén

8,5 %-a
9 %-a
9,5 %-a
10 %-a

B) 18 év feletti tanulók által fizetendı térítési díj
A térítési díj mértéke
tanévenként a szakmai
feladatra jutó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának
4,5 - 5,0 tanulmányi átlag és
jól- vagy kiválóan megfelelt
szöveges értékelés esetén
3,5 - 4,49 tanulmányi átlag és
megfelelt szöveges értékelés
2,5 - 3,49 tanulmányi átlag
2,5 tanulmányi átlag alatt és
nem felelt meg szöveges
értékelés esetén

15 %-a
16 %-a
17 %-a
20 %-a
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2. melléklet

Tandíjak
A tandíj mértéke tanévenként
a szakmai feladatra jutó
kiadások egy tanulóra jutó
hányadának
4,5 - 5,0 tanulmányi átlag és
jól- vagy kiválóan megfelelt
szöveges értékelés esetén
3,5 - 4,49 tanulmányi átlag és
megfelelt szöveges értékelés

30 %-a

3,0 - 3,49 tanulmányi átlag

40 %-a

2,5 - 2,99 tanulmányi átlag

45 %-a

2,5 tanulmányi átlag alatt és
nem felelt meg szöveges
értékelés esetén

50 %-a

35 %-a
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