
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

 a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi 
 szabályozásáról  

 
(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati  rendelettel.) 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. /1/ bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Tv.) 102.§. /2/ bekezdés b) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közoktatási törvény 117. §-ának /4/ 
bekezdésében foglaltak végrehajtására a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség 
helyi szabályozásáról a következő rendeletet alkotja: 
 
 A rendelet szabályozási köre 
 
 1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő 
 a) Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolára, 

   b) az intézményben alkalmazott pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát 
végző más szakemberekre és a nem pedagógus munkakört betöltő 
szakemberekre  

 c) a tanulókra, a tanulók szüleire, gyámjára, eltartójára  
 
  

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 
 
 2. § 
 
(1)  A tv. 114. § (1) bekezdés b.) pontjának negyedik fordulatában 

meghatározott ingyenes tanórán kívüli foglalkozások mellett, az 
intézmény költségvetésében meghatározott keretek között ingyenesen 
igénybe vehető szolgáltatásként szervezhetők meg azok a diákkörök (Tv. 
53. § (2) bekezdés b.) pontja) , amelyben a tanulók a kötelező tanórai 
foglalkozásokat kiegészítő, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó ismereteket 
sajátítanak el, illetőleg amelyeknek célja a középiskolai, szakiskolai 
tanulmányok előkészítése. 

 
(2)  Ingyenesen vehet részt a tanuló az iskola által szervezett kulturális 

vetélkedőkön. 
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A térítési díjfizetési kötelezettség 
 
 3. § 
 
(1) Térítési díjat köteles fizetni az alapfokú művészetoktatásban részvevő 

tanuló. 
 A térítési díj mértéke tanévenként, azon tanulók részére, akik 

tanulmányaikat 2004/2005-os tanévben az iskola első alapfokú 
évfolyamán kezdték meg, tanévenként a szakmai feladatra - a 
tanévkezdéskor számított - folyó összes kiadás egy tanulóra jutó 
hányadának megfelelő százaléka. 

  
  a) heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és 

elméletének elsajátításához, évenkénti egy meghallgatás 
(vizsga) és egy művészi előadás, egy alkalommal - tanulmányi 
eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése, 
egy művészeti képzésben való részvétel esetén, 

  b) és e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, 
felszereléseinek igénybevétele, használata esetén, 

 
a térítési díj mértéke:  
18 éven aluli tanulóknál a feladatra jutó folyó kiadások maximum 10 %-a;  
18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál a feladatra jutó folyó kiadások 
maximum 30 %-a;  

 
(2) a 2005/2006-os tanévben tanulmányaikat az iskola első alapfokú 

évfolyamán megkezdő tanulók számára a térítési díj összegét a Tv. 117. § 
(2) bekezdése és e rendelet alapján az intézményvezető állapítja meg. 
 

(3) Hátrányos helyzetű tanuló esetében térítési díj nem szedhető. (A hátrányos 
helyzetű gyermek, tanuló fogalmát a Tv. 121. §-a  (1) bek.  kiegészült 14. 
pontja definiálja.) 

 
 A tandíjfizetési kötelezettség 
 
 4. § 
 
(1) A tandíj mértéke tanévenként, maximum a szakmai feladatra - a 

tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada.  
Alapfokú művészeti oktatásban résztvevők esetében, megegyezik az 
ezen rendelet 3. § szerint megállapított térítési díj mértékével. 

 
(2) Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások: 
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 a) alapfokú művészetoktatásban a 3. §-ban meghatározottakat 

meghaladó tanórai foglalkozás, a 22. életév elérésétől pedig minden 
tanórai foglalkozás; 

 c) a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett 
vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. 

 
 

Tanulmányi eredmény alapján történő differenciálás 
 

5.§ 
 

(1) A térítési díj és tandíj mértéke és összege, a 2005/2006-os tanítási év 2. 
félévétől a 3. § (1) bekezdése esetében:  

 
ha a tanuló előző 
évben képzett 
tantárgyi átlaga 

alapdíj  
növekedése 
(%) 

e rendelet alapján 
megállapított éves  díj 
(Ft) 

- 18 éven aluli tanuló esetében 
4,50 - 5,00 --- 3.000 
4,00 - 4,49 10 3.300 
3,50 - 3,99 20 3.600 
1,00 - 3,49 30 3.900 
- 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanuló esetében 
4,50 - 5,00 ---- 6.000 
4,00 - 4,49 10 6.600 
3,50 - 3,99 20 7.200 
1,00 - 3,49 30 7.800 
   
         

(2) A térítési díj és tandíj mértéke és összege  a 2005/2006-os tanítási év 2. 
félévétől a 3. § (2) bekezdése esetében:  

 
 

ha a tanuló előző 
évben képzett 
tantárgyi átlaga 

alapdíj 
növekedése 
(%) 

e rendelet alapján 
megállapított éves  díj 
(Ft) 

- zeneművészeti ágon egyéni oktatás esetében 
4,50 - 5,00 --- 10.500 
4,00 - 4,49 10 11.550 
3,50 - 3,99 20 12.600 
1,00 - 3,49 30 13.650 
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- képző-és iparművészeti, táncművészeti ágon, valamint 
zeneművészeti ágon csoportos oktatás esetében 
4,50 - 5,00 ---- 11.800 
4,00 - 4,49 10 12.980 
3,50 - 3,99 20 14.060 
1,00 - 3,49 30 15.340 

      
    

Kedvezmények 
 
 6. § 
 
(1) Szociális helyzet alapján adható kedvezmény: 
 
 Amennyiben a közös háztartásban élő családtagok egy főre jutó nettó 

jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegét, a tandíj - tanulmányi eredmény figyelembevételével megállapított 
- mértéke 50 %-kal csökkenthető. 

 A kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt. 
 
(2) Szociális helyzet és tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény: 
 
 Az /1/ bekezdésben megfogalmazott jövedelmi feltételek esetén a kitűnő 

(5,00) tanulmányi eredményt elért tanuló mentesül a tandíjfizetési 
kötelezettség alól. 

 
(3) A tan- és térítési díjat évente kell megállapítani az előző év tanulmányi 

eredményének és a gyermek, tanuló szociális helyzetének 
figyelembevételével. A tanulói jogviszony keletkezésének évében a 
tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményt a második félévben, a 
félévi osztályzatok figyelembevételével kell megállapítani. 

 A körülmények jelentős változása esetén évente egy alkalommal 
kérvényezhető a díj módosítása, a kérelem elbírálásáról az intézmény 
vezetője dönt. 

   
Befizetés módja 

 
 7. § 
 
(1) A tan- illetve térítési díjat évente két egyenlő részletben kell befizetni 

október 31-ig, illetve március 15-ig. 
 Ettől eltérő fizetési módot (határidő módosítás, részletfizetés) kérelemre az 

intézmény vezetője engedélyezhet. 
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(2)1 Az /1/ bekezdésben említett esetekben a tan- és térítési díj határidőben történő 

befizetésének elmulasztása esetén az intézmény vezetője 30 napon belül a 
fizetésre kötelezettet felszólítja, és a befizetésre új határidőt szab meg. 
Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejártáig nem kerül sor, a tanuló a 
foglalkozásból kizárható, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony 
(a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után) megszüntethető, a 
megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.  

 E rendelkezések nem alkalmazhatók, ha a tanuló hátrányos helyzetű.  
 Nem szüntethető meg a tanköteles tanuló tanulói jogviszonya abban az 

intézményben, amelyben tankötelezettségét teljesíti. 
           

Záró rendelkezések 
 

8. § 
 

(1)  E rendelet alkalmazásában  
a.) jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben 

jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói 
járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási- és 
nyugdíjjárulékkal, valamint az elismert költségekkel csökkentett része 
függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül; 

b.) szakmai feladatra jutó folyó kiadások: az adott feladatra elszámolható 
működési célú kiadások feladattal arányos része; 

c.) család: az egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók. 
Családban élőnek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki a tanulmányai 
folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik; 

d.) hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyenes ági rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a 
mostoha- és a nevelőszülő. 

 
(2)  A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor 

igazolni kell a szociális ellátások igényléséhez felhasználható 
bizonyítékokról szóló 32/1993 (II. 17.) Korm. rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott nyomtatványon. 

 
(3)  A térítési díj és tandíj mértékét tanulónként  – a Tv. és e rendelet előírásai 

alapján - az intézmény  vezetője állapítja meg minden év április 15-ig, 
amelyről tájékoztatja a szülőket, valamint az önkormányzat jegyzőjét. 

 
 
1  Módosította a 8/2007. (VI. 28.) önkormányzati  rendelet, hatályba lép 2007. július 1-jén. 
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9. § 

 
(1) Ez a rendelet 2005. december 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről 

Füzesgyarmat Város jegyzője gondoskodik. 
(2)1 Jelen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament 

és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való 
megfelelést szolgálja. 
 

 
 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésre került 2005. november 30-án. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Kiegészítette a 24/2009. (X. 29.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2009. november 1-
jén. 
 


