Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendelete
a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
fizetendő térítési díjakról
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
124. § (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

E rendelet hatálya az Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
által biztosított alapfokú művészetoktatást igénybe vevő tanulókra terjed ki.

2. § (1)

Térítési díjat kell fizetni a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban:
Közokt.tv.) 115. §-ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén.
A térítési díj ellenében a Közokt.tv. 115. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt szolgáltatások
vehetők igénybe.

(2)
3. § (1)
(2)

Tandíjat kell fizetni a Közokt.tv. 116. §-ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén.
Tandíj ellenében a Közokt.tv. 116. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatások vehetők
igénybe.

4. § (1)

A fizetendő térítési díj és tandíj mértékének meghatározásakor a szakmai feladatra - a
tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát kell alapul venni.
A szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát minden tanévkezdéskor felül kell
vizsgálni.
A térítési díj a térítésköteles első félévében - a korábbi tanulmányi eredményektől függetlenül az adott intézményben a szakfeladatra jutó működési kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) 5 %-a a Közokt.tv. 115. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 18 év alatti tanulók esetén,
b) 15 %-a a Közokt.tv. 115. §. (1) bekezdés b) pontja alapján a 18 év feletti tanulók esetén,
illetve
c) 20 %-a a Közokt.tv. 115.§ (1) bekezdés e) pontja esetén.
A térítési díj összegét e rendelet 1. mellékletében rögzített értékek között kell a tanulmányi
eredménytől függően változtatni a második félévben, azonban nem lehet kevesebb egy tanítási
évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zeneművészeti ág esetén
10 %-a, más művészeti ág esetén 20 %-a.
A tandíj a tandíjköteles tanév első félévében a szakfeladatra jutó kiadás egy tanulóra jutó
hányadának 40 %-a. A tandíjat a tanulmányi eredménytől függően változtatni kell a második
félévtől e rendelet 1. mellékletében rögzített értékek között.
Az intézményvezető – kérelemre - a pedagógusok és a diákok képviselőinek bevonásával, az e
rendelet szerint megállapítható térítési-, illetőleg tandíj összegéből - a tanuló szociális
helyzetére tekintettel - 100 %-ig terjedő térítési díjkedvezményt biztosíthat
a) a három és több gyermeket saját háztartásukban nevelő családok esetében,
b) a gyermeküket egyedül nevelők esetében, vagy
c) olyan családok esetében, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 200 %-át.

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

5. § (1)
(2)
(3)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű, valamint
gyermekvédelmi intézkedés alatt lévő tanulók tekintetében, az oktatásban való részvétel
minden tekintetben ingyenes.
Az intézmény vezetője a 4. § (1)–(6) bekezdés szerint dönt a térítési díj és a tandíj összegéről,
valamint a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható
kedvezményekről, illetve a befizetés módjáról.
A tandíj, illetve térítési díj két egyenlő részletben is fizethető. Ennek lebonyolítási módjáról az
intézmény vezetője dönt.

(4)

Az Európai Közösségek tagállami állampolgárainak tanulóira ugyanazon elbírálási szempontok
vonatkoznak a térítési díjak és a tandíjak megállapítása tekintetében, mint a magyar
állampolgárságú tanulókra.

6. § (1)

Ingyenesen vehető igénybe a Közokt.tv. 114. §-ában meghatározott szolgáltatásokon túl a
Közokt.tv. 53. § (2) bekezdésében felsorolt tanórán kívüli foglalkozások a Közokt.tv. 52. § (6)
bekezdés szerinti időkereten belül.
Ingyenesen vehetők igénybe a fenntartó által jóváhagyott helyi pedagógiai programban szereplő
foglalkozások, illetve az iskolai létesítmények, így különösen
a) a könyvtár,
b) a számítástechnikai központ, és
c) a sport- és szabadidő létesítmények eszközeinek használata.

(2)

7. § (1)
(2)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonkenese Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjakról szóló 12/2009. (VI. 26.) rendelete.

Sörédi Györgyné sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

Záradék:
Balatonkenese Város Önkormányzatának egységes szerkezetbe foglalt 18/2010. (VII. 02.) rendelete
hatályos.
Balatonkenese, 2011. augusztus 25.

Tömör István sk.
polgármester

Fodor Krisztina sk.
jegyző

1 sz. melléklet 18/2010.(VII.02) önkormányzati rendelethez1

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
térítési- és tandíjfizetési szabályzata
a 2011/2012-es tanévben
A tandíj és térítési díj félévenkénti összege az 2010/2011-es tanévben:
Tanulm.
Zeneművészet
átlag:
18 év alatt:
18 - 22 éves korig:
Újonnan beiratkozott
növendékek részére: 8.000,- Ft
10.000,- Ft
Jeles
4,51 felett
8.000,- Ft
10.000,- Ft

22 év felett
25.000,- Ft
25.000,- Ft

Jó:
3,51 - 4,50

8.600,- Ft

12.000- Ft

30.000,- Ft

Közepes:
2,51 - 3,50

9.100,- Ft

13.500,- Ft

35.000,- Ft

Elégséges:
2,00 - 2,50

9.600,- Ft

15.500,- Ft

40.000,- Ft

Elégtelen:

12.000,- Ft

22.000,- Ft

50.000,- Ft

Tanulm.
átlag:
Rajz-képzőművészet, Táncművészet-néptánc, (csoportos)
Újonnan beiratkozott
növendékek részére: 8.000,- Ft
Jeles
4,51 felett
8.000,- Ft
Jó:
3,51 - 4,50

8.600,- Ft

Közepes:
2,51 - 3,50

9.600,- Ft

Elégséges:
2,00 - 2,50

12.000,- Ft

Elégtelen:

15.000,- Ft

A szolfézs előképző, 6 év alattiaknak: 6.000,- Ft.
Második és további tanszakok választása esetén tandíjat kell fizetni: 15.000,- Ft/félév
Hangszerhasználati díj: 2.000,- Ft/félév
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Módosította a 10/2011. (VIII.26) rendelet

