Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2011.(XI. 10.) rendelete
a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti
Intézmény művészetoktatási térítési díjáról és tandíjáról
a 24/2012. (IX.13.) sz. rendelettel módosított
egységes szerkezetbe foglalta szövege
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés b) pontjában, a 115. § (1)
bekezdés c) pontjában, a 117. § (1) bekezdés b), c) pontjában, és a (2) – (4) bekezdésében,
valamint a 124. § (21) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a térítési- és
tandíjakról az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet célja
1.§
A Gyömrő Város Önkormányzata fenntartásában működő Weöres Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézményben a művészetoktatást igénybe vevők
térítési díjának és tandíjának, valamint az adható térítési díj és tandíjkedvezmények, illetve –
mentességek megállapítása.
A rendelet hatálya
2.§
E rendelet alapján térítési díjat illetve tandíjat fizet az a tanuló, aki a Weöres Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény művészetoktatási
szolgáltatásait igénybe veszi.
II. fejezet
Térítési díjak és a tandíj, valamint egyéb térítések mértéke
3.§
(1)

E rendelet alapján –tanulmányi eredménytől függően megállapított - térítési díjat fizet
az a tanuló,
a)
aki a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és
Táncművészeti Intézmény művészetoktatási szolgáltatásait igénybe veszi és
b)
aki egy művészeti ágban legfeljebb heti hat tanórai foglalkozáson vesz részt.

(2)

A térítési díjat a rendelet 1. számú melléklete szerint, a tanulmányi eredménytől
függően kell megállapítani.
E rendelet alapján tandíjat fizet az a tanuló, aki

(3)

a)
egy művészeti ágban heti hat tanórát meghaladó foglalkozáson vesz részt,
b)
egynél több művészeti ág foglalkozásait veszi igénybe, minden
további művészeti ág után.
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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 művészetoktatási intézmény szolgáltatását veszi igénybe, és
utána Gyömrő Város Önkormányzata normatív hozzájárulás igénylésére
nem jogosult.
(4) A tandíj mértékét a rendelet 2. számú melléklete szerint, a tanulmányi eredménytől
függően kell megállapítani. A több művészeti ág, illetve tanszak foglalkozásait
igénybevevő tanuló az első tanszak térítési díján felül művészeti áganként ill.
tanszakonként fizeti a tandíjat.
III. fejezet
A térítési díj és tandíj befizetése, kedvezmények, mentességek
4.§
(1)

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.

(2)

A térítési díj és a tandíj befizetése egy összegben, az iskola gazdasági irodájában
tanévenként két alkalommal: legkésőbb október 15-ig illetve március 15-ig.

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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.

(7)

(8)

Nem fizet térítési díjat a halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű tanuló az
1993. évi LXXIX. törvény 114.§ (2) bekezdése alapján.

(9)

Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló az 1993.
évi LXXIX. törvény 117.§ (2) bekezdése alapján.
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5.§
Záró rendelkezés

E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Gyömrő, 2011.november 7.

Gyenes Levente s.k.
polgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2011. november 10.
Varga Ernő s.k.
jegyző
A kiadmány hiteléül: 2012. október 3.
Varga Ernő
jegyző

3

4

1. számú melléklet1
Térítési díj mértéke
a 2012/2013. tanévben
A 18 éven aluli tanulók térítési díja éves szinten zeneművészeti ágon:

Előképző főtárgy csak szolfézs
Hangszeres főtárgy
I.díjcsoport
4,5 – 5 tan. átlag
II.
díjcsoport
3,5 – 4 tan. átlag
III.
díjcsoport
3 és ez alatti tan. átlag

Kiadás/Tanuló: Éves térítési díj:
5%
2100,- Ft
5%
6%
7%

8800,- Ft
10500,- Ft
12300,- Ft

A 18 éven aluli tanulók térítési díja éves szinten táncművészeti ágon:

I.
II.
III.

díjcsoport
díjcsoport
díjcsoport

4,5 – 5 tan. átlag
3,5 – 4 tan. átlag
3 és ez alatti tan. átlag

Kiadás/Tanuló:
5%
6%
7%

Éves térítési díj:
2100,- Ft
2550,- Ft
2950,- Ft

Az újonnan beiratkozó tanulók a II. díjcsoport szerinti térítési díjat fizetik
18-22 év közötti tanulók térítési díja éves szinten zeneművészeti ágon:
abban az esetben, ha:
 a tanulmányait az alapfokú művészetoktatási intézményben 2012/2013-as tanév
előtt kezdte meg;
 a tanulmányait a 2012/2013-as tanévben, vagy azt követően kezdte el az alapfokú
művészetoktatási intézményben és rendelkezik tanulói jogviszonnyal.
Éves térítési díj:
I.
díjcsoport
4,5 – 5 tan. átlag
15 %
26.400,- Ft
II.
díjcsoport
3,5 – 4 tan. átlag
16 %
28.200,- Ft
III.
díjcsoport
3 és ez alatti tan. átlag
17 %
29.900,- Ft
18-22 év közötti tanulók térítési díja éves szinten táncművészeti ágon:
abban az esetben, ha:
 a tanulmányait az alapfokú művészetoktatási intézményben 2012/2013-as tanév
előtt kezdte meg;
 a tanulmányait a 2012/2013-as tanévben, vagy azt követően kezdte el az alapfokú
művészetoktatási intézményben és rendelkezik tanulói jogviszonnyal.
Éves térítési díj:
I.
II.
III.
1

díjcsoport
díjcsoport
díjcsoport

4,5 – 5 tan. átlag
3,5 – 4 tan. átlag
3 és ez alatti tan. átlag

38 %
39 %
40 %

15.200,- Ft
16.300,- Ft
16.600,- Ft

Módosította a Képviselő – testület 24/2012. (IX. 13.) sz. rendelet 1.§ - a, hatályos 2012. szeptember 14 – től.
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2. számú melléklet2
Tandíj mértéke
a 2012/2013. tanévben
6-18 év közötti tanulók tandíja éves szinten zene- és táncművészeti ágon megegyezik a
mindenkori 6-18 év közötti tanulók térítési díjával

18-22 év közötti tanulók tandíja éves szinten zeneművészeti ágon:

I.
II.
III.

díjcsoport
díjcsoport
díjcsoport

Kiadás/Tanuló
4,5 – 5 tan. átlag
50 %
3,5 – 4 tan. átlag
80 %
3. és ez alatti tan. átlag 100 %

87.900,- Ft
140.000,- Ft
170.000,- Ft

18-22 év közötti tanulók tandíja éves szinten táncművészeti ágon:

I.
II.
III.

2

díjcsoport
díjcsoport
díjcsoport

Kiadás/Tanuló
4,5 – 5 tan. átlag
50 %
3,5 – 4 tan. átlag
80 %
3. és ez alatti tan. átlag 100 %

21.000,- Ft
33.300,- Ft
41.600,- Ft

Módosította a Képviselő – testület 24/2012. (IX.13.) sz. rendelet 2.§ - a, hatályos 2012. szeptember 14 – től.
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