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Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2/2007. (II. 13.) KT. számú rendelete 

a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 

fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól 

(egységes szerkezetben) 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény (a továbbiakban Kt.) 102. § (2) bekezdésének b.) pontja, 115. § c); 116. § (1) 

bekezdés, a 117. § (2)-(4) bekezdései és a 124. § (21) bekezdés a) pontja alapján a térítési 

díjak és tandíjak megállapításának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Bocskaikert Község Önkormányzata által fenntartott Németh 

László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban: iskola) 

művészeti oktatásra beiratkozott valamennyi tanulójára.  

 

A térítési díj és tandíj szolgáltatási köre 

2. § 

(1) A térítési díj és a tandíj az iskola létesítményeinek és felszereléseinek igénybevételét és 

használatát foglalja magába. 

(2) E rendelet hatálya alá tartozó közoktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások a 

következők: 

a.) ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a Kt 114. §-ában meghatározott 

szolgáltatások, 

b.) térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a Kt. 115. §-a határozza meg,  

c.) tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a Kt. 116. §.-a határozza meg. 

 

A térítési fizetési kötelezettség mértéke 

3.§ 

(1) Az alapfokú művészetoktatási intézményben tanévenként térítési díj fizetendő, melynek 

megállapítása mindig a tanév kezdete előtt történik, az akkor érvényben levő normatív 

támogatás összegének megfelelően. A Képviselő-testület a törvényi előírásoknak 

megfelelően, a tanulmányi eredménytől függően differenciáltan állapítja meg a térítési díjat.  

(2) A zeneművészeti ágban a térítési díj nem lehet kevesebb, mint a feladatellátáshoz 

biztosított alap normatív hozzájárulás 10 %-a. 

A csoportos formában oktatott művészeti ágakban (táncművészet, képző- és iparművészet) 

nem lehet kevesebb a térítési díj egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap 

normatív hozzájárulás 20 %-a. 

(3) A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben rendelet 

1. számú mellékletében szereplő  térítési díjakat kell fizetni. 

(4) Az intézménytől kölcsönvett hangszerekért, tánc ruhákért, egyéb értékes felszerelésekért 

kölcsönzési díjat kell fizetni, az intézményvezető által meghatározottak szerint. Ezen 
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eszközöket a szülő teljes anyagi felelősségvállalása tudatában aláírt kölcsönzési kötelezvény 

mellett lehet az intézményből elvinni. 

 

A tandíj fizetési kötelezettség mértéke 

4. § 

 

(1) Azok a tanulók, akik a Kt. 116. § (1) bek. a.) pontja alapján a heti 6 óránál több órában 

veszik igénybe a művészeti oktatást, tandíjfizetésre kötelezettek, melynek mértékét a Kt. 117. 

§-a határozza meg. 

(2) A különböző tanszakokon igénybe vett órák nem vonhatók össze. Az a tanuló, aki két 

művészeti ágban veszi igénybe az iskola szolgáltatását, a második tanszak esetében tandíjat 

köteles fizetni, mely szabály alól csak a hátrányos helyzetű tanuló a kivétel. 

(3) A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a rendelet 

1. számú mellékletben szereplő tandíjakat kell fizetni, mely megegyezik a térítési díj 

összegével.    

Tanulmányi eredmény átlagának megállapítása 

5. § 

 

A tanulmányi átlageredmény megállapításánál a főtárgyak tanulmányi eredményét kell 

figyelembe venni, a szorgalom érdemjegyeket nem. A tanulmányi átlageredmény kiszámítását 

egy tizedes pontosságig kell elvégezni és a kerekítés szabályai szerint alkalmazni.  

 

Szociális kedvezmények 

6. § 

(1) Az iskolába felvett hátrányos helyzetű tanulóktól – akik után rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt folyósítanak – térítési díj, tandíj nem szedhető. (Kt. 121.§ (1) bek. 14. pont) 

(2) A térítési és tandíj befizetéséhez egyéb segítséget igénybevevők ( pl. alapítvány)  köréről 

az igazgató javaslata alapján a szülői munkaközösség dönt.  

 

Térítési díj, tandíj befizetés módja és ideje 

7. § 

 

(1) A térítési és tandíjakat az aktuális tanévet megelőző tanév végi tanulmányi eredmények 

alapján kell megállapítani. 

(2) Újonnan beiratkozó tanulók és az előképző évfolyamok esetében a minimálisan 

befizetendő díjak kerüljenek megállapításra. (Az előképző évfolyamokon nincs osztályzat, 

csak minősítés.)  

(3) A befizetés módját, idejét, valamint a térítési és tandíjkedvezmények igénylését az iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzatában, a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére 

vonatkozó rendelkezéseket az intézmény Házirendjében kell szabályozni. 
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Értelmező rendelkezések 

8. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

(1) Tanévkezdéskor számított szakmai feladatra jutó folyó kiadások meghatározásánál a Kt. 

121. § (1) bekezdésének 33. pontjában meghatározottakat kell érteni. 

(2) Hátrányos helyzetű tanulók meghatározásánál a Kt. 121. §(1) bekezdésének 14. pontjában 

meghatározottakat kell érteni. 

 

Hatályba léptető rendelkezések 

9. § 

E rendelet 2007. február 1-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 13/2006. (VIII. 31.) KT. 

számú rendelet hatályon kívül kerül. A rendeletben megállapított térítési díjakat, tandíjakat 

2007. február 1-jétől kell alkalmazni.  

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon intézkedik. 

Bocskaikert, 2007. február 12. 

 

    Szőllős Sándor s.k.         Dr. Tóth Katalin s.k. 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Bocskaikert, 2007. február 13. 

 

  Dr. Tóth Katalin s.k. 

  jegyző 

 

 

1. számú melléklet 

TÉRÍTÉSI és TANDÍJAK 

 

Az előképzősök és a heti 2 órát igénybe vevők az aktuális térítési díj felét kötelesek 

fizetni. 

 

Két vagy több tanszakra járó tanuló, a főtanszaka után térítési díjat, minden további 

tanszaka után tandíjat köteles fizetni. 

A tandíj összege megegyezik a térítési díj összegével 

 

Zenei- és csoportos főtanszak esetén a térítési és tandíjak összege: (18 év alatt) 

 

2009/10. tanévben:( Ft/ tanév) 
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     CSOPORTOS  ZENEI 

     TANSZAK   TANSZAK 

1. Kezdő   8.000Ft   10.500 Ft   

2. Jeles ( 4.5-5)  8.000Ft   10.500 Ft 

3. Jó (3,5-4,49):  8.100Ft   10.600 Ft 

4. Közepes (2,5-3,49): 8.200Ft   10.700 Ft 

5. Elégséges (2-2,49):  8.600Ft   11.000 Ft 

6. Osztályfolytató:  9.000Ft    11.200 Ft 

  

 

 

18 év fölött:  (EGYSÉGESEN) ( Ft/ tanév) 

 

 

2009/10. tanévben:( Ft/ tanév) 

 

 

1. Jeles (4,5-5):  23 000Ft     12.000 Ft 

2. Jó (3,5-4,49):  24 000Ft     13.000 Ft 

3. Közepes (2,5-3,49): 25 000Ft     14.000 Ft 

4. Elégséges (2-2,49): 26.000Ft     15.000 Ft 

 

 

 

 

2.§. 

 

 E rendelet 2009. december 09-én lép hatályba. 

 

3.§ 

 

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon intézkedik. 

 

 

Bocskaikert, 2009. december 09. 

 

Szőllős Sándor      Szaniszló Tamás 

polgármester          jegyző 1 

 

 

 

 

                                                 
1 Módosította a 29/2009.(XII.09.) KT. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2009. december 09. 


