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ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2006. (I. 31.) számú rendelete 

az alapfokú művészetoktatási intézményben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. 
évi  LXXIX.  tv.  (továbbiakban:  Közoktatási  törvény)  124.  §  (21)  bekezdésében  foglaltak 
végrehajtására  -  az  alapfokú művészetoktatási  intézményben  fizetendő  térítési  díjakról,  és 
tandíjról - az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő: 
a) általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézményre, 
b)  az  alapfokú  művészetoktatási  intézmény  tanulóira,  a  kiskorú  tanulók  szüleire, 
gyámjára,
c) az alapfokú művészetoktatási intézményeknél felnőtt oktatásban részt vevőkre.

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

2. §

Az önkormányzat  a Közoktatási  törvény 114. §-ában felsoroltakon kívül további  ingyenes 
szolgáltatást nem biztosít.

Térítési díj és tandíj fizetési kötelezettség

3. §

Térítési díjat kell fizetni a Közoktatási törvény 115. § (1) bekezdés c) pontjában, tandíjat a 
116. §-ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén a 6.§-ában foglalt szabályok szerint 
a tanulóknak.

4. §

Az  Európai  Közösség  tagállamainak  állampolgárai  a  magyar  állampolgárokkal  azonos 
feltételekkel vehetik igénybe az e rendeletben biztosított szolgáltatásokat.

Térítési díj fizetési kötelezettség köre, és mértéke

5. §

Az  önkormányzat  által  fenntartott  nevelési-,  oktatási  intézményekben,  továbbá  az 
önkormányzati  feladat ellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 
körét a Közoktatási törvény 115. §-a tartalmazza.



Módosítva: a 21/2006. (VIII.31.) sz. rendelettel bezárólag

6. §

(1) Alapfokú művészetoktatási intézményben a Közoktatási törvény 115. § (1) bekezdés 
c)  pontjában  felsorolt  szolgáltatások  igénybevétele  esetén  a  térítési  díj  mértéke  a 
közoktatási törvény 117. § (2) bekezdése alapján, mint a feladat ellátásához biztosított 
normatív hozzájárulás

- 10%- a zeneművészeti ágban, azaz a 2006/2007. tanévre vonatkozóan 10.500,- 
Ft/év/tanuló 

- 20%-a más művészeti ágban, azaz a 2006/2007. tanévre vonatkozóan 11.800,-Ft/
év/tanuló1

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései hátrányos helyzetű tanulók esetén nem alkalmazhatók, 
tőlük térítési díj nem szedhető.

(3) A  térítési  díjat  azoknál  a  tanulóknál,  akinek  a  tanulmányi  átlaguk  4  vagy  ennél 
magasabb,  50%-kal  csökkenteni  kell.  Az  így  megállapított  térítési  díj  nem  lehet 
kevesebb a Közoktatási törvény 117. § (2) bekezdése által meghatározott összegnél.

Tandíj fizetési kötelezettség köre és mértéke

7. §

(1) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-, oktatási intézményekben, továbbá a helyi 
önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatások körét a 
Közoktatási törvény 115. §-a tartalmazza.

(2) A tandíj  mértéke  tanévenként  a  Közoktatási  törvény 116.  §  (1)  bekezdés  a)  és  c) 
pontjában  meghatározott  szolgáltatások  igénybevétele  esetén  a  2006/2007  tanévre 
vonatkozóan tanulónként 4.000,-Ft/év.2 

(3) A tandíjat azoknál a tanulóknál, akiknek a tanulmányi átlaguk 4 vagy ennél magasabb 
50%-kal csökkenteni kell.

Szociális körülmények alapján adható kedvezmények

8. §

Szociális  helyzet  alapján  további  30%-os  térítési  és  tandíjkedvezményben  részesül  az  a 
tanuló,  akinek  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.3

9. §

(1) A szociális  körülmények alapján adható kedvezmények iránti  kérelmet  tanévenként 
egy alkalommal, október 31-ig lehet az oktatási intézmény vezetőjéhez benyújtani.

(2) A  kérelemhez  csatolni  kell  a  tanuló  családjában  élők  utolsó  3  havi  jövedelmének 
igazolását.

(3) A kérelem tárgyában  az  oktatási  intézmény vezetője  dönt,  aki  a  döntésről  írásban 
értesíti a kérelmezőt.

1 Módosította a 21/2006. (VIII.31.) sz. rendelet
2 Módosította a 21/2006. (VIII.31.) sz. rendelet
3 Módosította a 21/2006. (VIII.31.) sz. rendelet
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(4) A döntés ellen a Közoktatási törvény 83. §-ban meghatározott szabályok szerint lehet 
jogorvoslattal élni.

A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályai

10. §

A tanévre megállapított térítési díjat, illetve tandíjat havonta egyenlő részletben a tárgyhó 10. 
napjáig kell az intézmény pénztárába befizetni.

Záró rendelkezések

(1) A rendelet 2006. február 1-én lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Enying, 2006. január 25.

Tóth Dezső Szörfi István
            polgármester      jegyző 

Kihirdetve: 2006. január 31.

Szörfi István
      jegyző


