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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

döntött arról, hogy 
a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti 

Intézmény művészeti képzésében résztvevő tanulók által fizetendő 
éves térítési díj-, tandíj mértékét a - 2009/2010 tanévtől - a határozat mellékletét  

képező szabályzat alapján határozza meg. 
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A 316/2009. (11. 09.) sz. határozat melléklete: 
 

 
SZABÁLYZAT 

 
a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti 

Intézményben a 2008/2009-es tanévtől alkalmazandó térítési díjakról, ill. tandíjakról 
 

Bevezető rendelkezések 
 

A közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102.§-ának (2) 
bekezdés b) pontja, a 115.§-ának (1) bekezdés c) pontja, 116.§-ának(1) bekezdés a) pontja, 
117.§-ának (1) bekezdés b) ill. c) pontja, (2) bekezdése és (4) bekezdése értelmében a Weöres 
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény 
igazgatósága a tanulók által fizetendő térítési díjakat és tandíjakat az alábbiak szerint 
szabályozza:  
 
1. A közoktatásról szóló törvény 124.§ (21) bekezdésének a) pontja szerint a nevelési-

oktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg azokat a 
szabályokat, amelyek alapján az intézmény igazgatója - minden év szeptember hó 15. 
napjáig - dönt a közoktatási törvény 115-116.§-ában felsorolt pedagógiai szolgáltatásokra 
vonatkozóan fizetendő térítési díj és tandíj összegéről (a 117.§-ban foglalt határok között), 
a tanulmányi eredmények alapján járó, és a szociális helyzet alapján adható 
kedvezményekről.   

 
2. A térítési díj tanévenként az alapfokú művészetoktatási intézményekben a közoktatási 
 
3. törvény 115.§ c) pontban meghatározott mértékű foglalkozási időtartamig a szakmai 

feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának: 

 5-10 %-a a 18 éven aluli tanulók esetében 
 15-30 %-a a 18 éven felüli tanulók esetében 

 
 Az alapfokú művészetoktatási intézmények a közoktatásról szóló törvény új 

rendelkezései (117.§(2)bekezdés) alapján a térítési díj összege nem lehet kevesebb egy 
tanítási évben, mint a feladat-ellátáshoz biztosított normatív hozzájárulás 10%-a 
egyéni foglalkozás esetén a zeneművészeti ágban, és 20%-a a csoportos 
foglalkozásoknál. 

 
 Az új rendelkezéseket azoknál a tanulóknál kellett első ízben alkalmazni, akik a 

2005/2006. tanítási évben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási 
intézmény első előképző (KEK, EK) vagy első alapfokú évfolyamán. Ezt követően a 
belépő, új évfolyamokra felvett tanulóknak is e szerint kell térítési díjat fizetniük. 

 
 Az új rendelkezések azonban a hátrányos helyzetű tanulót mentesítik a fizetési 

kötelezettség alól, mivel megtiltja, hogy az e körbe tartozó tanulóktól térítési díjat 
szedjen az iskola. A közoktatásról szóló törvény 121.§-a (1) bekezdése értelmében 



hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete 
miatt a jegyző védelmébe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságát megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az 
a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett 
önkéntes nyilatkozata szerint – gyermekük tankötelessé válásának időpontjában legfeljebb 
az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan 
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  

 
4. A KT. 115.§(1)c) pontja értelmében térítési díj ellenében az alábbi szolgáltatások 

vehetők igénybe:  
 heti 6 tanórai foglalkozás (max. 300 perc) a főtárgy gyakorlatának és elméletének 

elsajátításához, 
 tanévenkénti egy meghallgatás, 
 művészeti alapvizsgán, művészeti záróvizsgán és más intézményi vizsgán való 

részvétel, 
 egy művészi előadáson való részvétel, 
 egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam 

megismétlése egy művészeti képzésben, 
 az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások 

körében. 
 

5. A KT.117.§(2) pontja értelmében a térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint 
- a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban az nem lehet kevesebb 
egy tanítási évben, mint a feladat-ellátáshoz biztosított normatív hozzájárulás 10%-a 
egyéni foglalkozás esetén a zeneművészeti ágban, és 20%-a a csoportos 
foglalkozásoknál. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem 
alkalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető. 

 
6. A KT. 116.§(1)a) pontja értelmében tandíjért az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:  

 a 115.§-ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozásokon felül (heti 6 
tanórai foglalkozás ill. 300 perc felett), 

 a tankötelezettség megszűnésétől kezdve annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban,  
 (azoknál a tanulóknál kell első ízben alkalmazni, akik a 2005/2006. tanítási évben 

kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézmény első előképző 
(KEK, EK) vagy első alapfokú évfolyamán), 

 a 22. életév elérését követően minden foglalkozás tandíjköteles. 
 

Térítési és Tandíjak 
 
1. A 18 éven aluli tanulók térítési díja  

Zeneművészet 
Az óvodás ill. a 6. életévet be nem töltött tanulóink esetében a fizetendő tandíj 
15.000,- Ft félévenként. Ezek a tanulók az adott tanévben hangszeres tanulmányokat 
még nem folytathatnak. 
A 6. életévet betöltött (általános iskolás) tanulóink esetében a fizetendő térítési díjak az 
alábbiak szerint alakulnak: 
Előképző főtárgy csak szolfézs: 4.500.- 
Hangszeresek 



Díjcsoport Tanulmányi átlag  Éves térítési díj Kiadás/Tanuló 
I.  4,5-5 11.100.-   5% 
II. 3,5-4 13.320.-    6% 
III. 1-3 15.540.-    7% 
Az újonnan beiratkozó tanulók és A II. díjcsoport szerint fizetnek térítési díjat. 
Táncművészet: 
Díjcsoport, Tanulmányi átlag , Éves térítési díj,  Kiadás/Tanuló 
I.  4,5-5   8.500.-   8% 
II. 3,5-4   9.600.-   9% 
III. 1-3 10.600.-  10% 
Az újonnan beiratkozó tanulók és A II. díjcsoport szerint fizetnek térítési díjat. 

 
2.  A 18-22 év közötti tanulók térítési díja  

abban az esetben, ha: 
 a tanulmányait az alapfokú művészetoktatási intézményben 2005/2006-os tanév előtt 

kezdte meg; 
 a tanulmányait a 2005/2006-os ill. az ezt követő tanévek valamelyikében kezdte el az 

alapfokú művészetoktatási intézményben és rendelkezik tanulói jogviszonnyal a 
következő: 

Zeneművészet: 
Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves térítési díj Kiadás/Tanuló 
I.  4,5-5 33.300.- 15% 
II. 3,5-4 35.520.- 16% 
III. 1-3 37.740.- 17% 
Az újonnan beiratkozó tanulók és A II. díjcsoport szerint fizetnek térítési díjat. 
Táncművészet 
Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves térítési díj Kiadás/Tanuló 
I.  4,5-5 25.500.- 15% 
II. 3,5-4 27.200.-  16% 
III. 1-3 28.900.- 17% 
Az újonnan beiratkozó tanulók és A II. díjcsoport szerint fizetnek térítési díjat. 

 
3.  Tandíj 

A tandíj az adott oktatási típusra vonatkozó mindenkori állami normatívának az összege. 
Tandíjat fizet aki: 
 tanévkezdésig betöltötte a 22. életévét; 
 2005/2006-os ill. az ezt követő tanévek valamelyikében kezdte meg tanulmányait az 

alapfokú művészetoktatási intézményben és nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal; 
 2005/2006-os tanév előtt kezdte meg tanulmányait az alapfokú művészetoktatási 

intézményben és hetente 6 tanórai foglalkozásnál (300 percnél) többet vesz igénybe 
(116§(1)a); 

 
4.  A térítési díj, tandíj megállapításával, szabályozásával kapcsolatos tudnivalók 
 Az intézmény igazgatója a felvételi eljárás során tájékoztatja az intézménybe 

felvételre jelentkező tanulókat és szüleiket a rendeletben megállapított térítési díj és a 
tandíj fizetésének szabályairól, a tanulmányi eredmények alapján járó, ill. a szociális 
helyzet alapján adható kedvezményekről. 

 Az intézmény igazgatója minden év – legkésőbb - szeptember hó 15. napjáig 
értesíti a képzésben résztvevő tanulókat (szülőket) a térítési díj, tandíj fizetési 
kötelezettségükről és annak összegéről. 



 Az intézmény igazgatója minden év szeptember hó 15. napjáig tájékoztatja az 
önkormányzat jegyzőjét az egyes szolgáltatásokra megállapított térítési díjak és 
tandíjak - a megállapítást követő tanévben fizetendő - alapösszegéről. 

 A 6., a 18. és a 22. életév betöltésének időpontját szeptember 1-től vesszük 
figyelembe. 

 Az általános tanulmányi eredmény megállapításánál a főtárgy és a szolfézs tantárgyak 
számtani átlagát egytizedes jegyig kell kiszámítani. Az öttizednél alacsonyabb tizedes 
törtet figyelmen kívül kell hagyni. 

 A szorgalmi osztályzatokat a térítési díj, tandíj megállapításánál figyelmen kívül kell 
hagyni. 

 Az intézményünkbe felvett óvodás ill. 6. életévet be nem töltött tanulók tanévenként 
30.000,- Ft-ot fizetnek. Ezek a tanulók az adott tanévben hangszeres 
tanulmányokat még nem folytathatnak. 

 Mindkét előképzős osztályban a csak szolfézst tanuló (6. életévet betöltött, általános 
iskolás) növendékek egységesen 4.500,- Ft/félév térítési díjat fizetnek. 

 Az előképző I. (KEK), illetve az előképző II. (EK) osztályos (6. életévet betöltött, 
általános iskolás) – szolfézsra és hangszerre is járó – tanulók az első félévben az II. 
díjcsoport (alapdíj) szerint fizetnek térítési díjat. A II. félévtől az elért tanulmányi 
átlag eredménye alapján fizet térítési díjat. 

 Az intézményünkbe felvett új tanulók (az első osztálytól kezdődően) az első félévben 
az II. díjcsoport (alapdíj) szerint fizetnek térítési díjat. A II. félévtől az elért jegye, 
ill. amennyiben hangszerre is jár, a tanulmányi átlag eredménye alapján fizet térítési 
díjat. 

 A kéttanszakos növendékek mindkét helyen az elért tanulmányi eredményük alapján 
fizetnek térítési díjat, tandíjat. 

 Az osztályfolytatós (OF) és a saját hibáján kívüli okok miatt nem osztályozható 
(NO) tanuló a legutolsó érvényes tanulmányi eredményének alapján fizet térítési 
díjat, tandíjat. 

 Az a tanuló, aki önhibájából (10 vagy több igazolatlan mulasztás miatt) nem 
osztályozható, tanév végi (félévi) vizsgát nem tehet, kizárjuk az iskolánkból. 

 Az a tanuló, aki főtárgyból vagy szolfézsból elégtelen osztályzatot kapott, a térítési 
díj, tandíj megállapítása szempontjából elégtelennek kell tekinteni. (Sikeres 
javítóvizsga esetén nem. Csak eredményes javítóvizsga után írható be magasabb 
osztályba.) A kialakult gyakorlat szerint iskolánk - sok más zeneiskolához hasonlóan - 
a főtárgyból elégtelen osztályzatot "elért" növendéket eltanácsolhatja intézményünk 
további látogatásától. 

 
5.  A térítési díj, tandíj be és visszafizetésének módja 
 Az intézmény igazgatója a tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről 

határozatban értesíti a tanulót, megjelölve a határozatban a tanuló által igénybe vett 
szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, és a tanulmányi eredmény 
alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét, valamint a jogorvoslat lehetőségét és 
módját. 

 A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szóló határozat ellen - a Közoktatási 
Törvény által megszabott módon - felülbírálati kérelem, illetve törvényességi kérelem 
nyújtható be. 

 Az intézményvezető döntése elleni jogorvoslati lehetőségeket a KT. 83.§-a tartalmazza. 
 A tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), illetve térítési díj, tandíj fizetési 

kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a tanuló köteles írásos 
nyilatkozatot adni arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás térítési díját, 



tandíját az arra megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul 
veszi, miszerint a térítési díj és tandíj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a 
szolgáltatásból való kizárással járhat. 

 A tanuló számára megszabott nyilatkozattételi és fizetési kötelezettség a kiskorú és 
nagykorú eltartott tanuló esetében törvényes képviselőjét illetve az eltartásról 
gondoskodó személyt, míg a nagykorú, eltartásról önmaga gondoskodó tanuló 
esetében magát a tanulót terheli. 

 Az adott félévre megállapított térítési díjat, tandíjat a tanuló egy összegben fizeti be a 
gazdasági irodába legkésőbb október 15-ig, ill. március 15-ig.  

 Elfogadható indok esetén (pl.: elköltözés, tartós betegség, stb.) a térítési díjat vagy 
tandíjat szeptember 30-ig visszafizetjük. Október 1. után visszafizetésre nincs mód. 

 Az gazdasági vezető a térítési és tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos 
adatokról tanulónként nyilvántartást vezet.  

 A térítési és tandíjakról szóló kimutatást (pénztárbizonylatot) 5 évig az iskola 
igazgatóságának meg kell őriznie és csak azután selejtezhető.  

 Különösen indokolt esetben - kérelemre - az intézmény igazgatója ideiglenesen a 
tanulónak a fizetést havi részletekben is engedélyezheti, s hozzájárulhat az esedékes 
részlet kifizetésének legfeljebb három hónappal történő halasztásához. 

 A térítési díj, tandíj elengedése, mérséklése ill. a havi részletfizetés engedélyezése 
iránti kérelmet az igazgatónak címezve, a főtárgy tanárhoz kell benyújtani. A kérelmet 
indokolni kell.  

Záró rendelkezések 
 

Ezt a szabályzatot a 2009/2010-es tanév I. félévére beiratkozott növendékek esetében kell 
először alkalmazni. 
Ez a szabályozás kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről az intézmény vezetősége 
gondoskodik. 
 
Jelen szabályzat Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2005. (06. 20) sz. 
és a 225/2008. (11. 10.) sz. határozatai alapján készült. 

 
A szabályzatot Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 316/2009. (11. 09.) sz. 
önkormányzati határozatával jóváhagyta. 
 
Gyömrő, 2009. november 10. 
 
 
 
 ……………………………………  …………………………………….. 
 Spaitsné Rónaszéki Mária  Gyenes Levente 
 igazgató polgármester 
 


