
 
TAMÁSI  VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 

 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
16/1997.(IX. 8.)  

önkormányzati rendelete 
a közoktatásban alkalmazandó térítési és tandíjakról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kt.) 117.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közoktatási intézményeken 
alkalmazandó térítési és tandíjak mértékét és az ehhez kapcsolódó kedvezményeket az alábbiak szerint 
szabályozza: 
 
1.§ Ezen rendelet hatálya a Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény Tamási város 
közigazgatási területén elhelyezkedı intézményeire1 terjed ki. 
 
     A térítési díjak mértéke 
 
2.§2 (1) Az alapfokú mővészetoktatási intézményegységben a térítési díj mértéke 18. életév 

betöltéséig: 
a) egyéni oktatás térítési díja (zenemővészeti ág)  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 2200,- Ft/hónap (11000Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 2400,- Ft/hónap (12000Ft/félév) 
 
b) csoportos oktatás térítési díja (csoportos elıképzı, kamara vagy zenekari fıtárgy)  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 1200,- Ft/hónap (6000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 1400,- Ft/hónap (7000,- Ft/félév) 

 
(2) Az alapfokú mővészetoktatási intézményegységben a térítési díj mértéke annak, aki a 18. 

életév betöltése után tanulói jogviszonyban nem áll: 
a) egyéni oktatás térítési díja (zenemővészeti ág)  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 8800,- Ft/hónap (44000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 9600,- Ft/hónap (48000,- Ft/félév) 
 
b) csoportos oktatás térítési díja (csoportos elıképzı, kamara vagy zenekari fıtárgy)  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 4800,- Ft/hónap (24000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 1400,- Ft/hónap (7000,- Ft/félév)  
 
c) óvodai elıképzı csoportos oktatás térítési díja: 3000,- Ft/ félév 
    egyéni oktatás díja: 5500,- Ft/félév 
 
d) második mővészeti tárgy egységesen: 11700,- Ft/félév 

 
 (3) - (4) 3 
 
3.§ Alapfokú oktatásban a Kt. 114.§-ában nem szereplı óvodai foglalkozásokért, iskolában a tanórán 
kívüli foglalkozásokért, az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától a napközis foglalkozásokért és 
tanulószobáért a térítési díj mértéke: 
a) óvodában                  20%, 
b) iskolában: 3,8 tanulmányi átlagig           25%, 
c)        3,9 – 4,5 tanulmányi átlagig           20%, 
d)         4,6 tanulmányi átlagtól         15%. 
 
4.§4 A felnıttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban a térítési díj mértéke: 
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a)(       -  2,5 tanulmányi átlagig 40%, 
b) 2,51 – 3,5 tanulmányi átlagig 30% 
c) 3,51 – 4,5 tanulmányi átlagig 25%, 
d) 4,51 – 5    tanulmányi átlagig 20%, 
e) az elsı évfolyam elsı félévében egységesen 30%. 
 
5.§5 (1) A felnıttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól kezdıdıen a gimnáziumban a tanulmányi 
követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történı megismétlésekor a 
térítési díj mértéke: 
a)         -  2,5 tanulmányi átlagig 50%, 
b) 2,51 – 3,5 tanulmányi átlagig 40%, 
c) 3,51 – 4,5 tanulmányi átlagig 30%, 
d) 4,51 – 5    tanulmányi átlagig 25%, 
e) az ismételt évfolyam elsı félévében 40%. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a felnıttoktatásban résztvevı esetében is alkalmazni kell. 
 
6.§ (1) A 2-5.§-okban meghatározott esetekben a térítési díj alapja, tanévenként a szakmai feladatra – 
a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó összege. 
(2) A szakmai feladat, illetve a szakmai  feladatra jutó folyó kiadások meghatározása tekintetében a 
Kt. 121.§ (1) bek. 27. és 28. pontjában foglaltak az irányadók. 
 
      A tandíjak mértéke 
 
7.§6 (1) Az alapfokú mővészetoktatásban a tandíj mértéke: 

a) egyéni hangszeres oktatás tandíja  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 4400,- Ft/hónap (22000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 6600,- Ft/hónap (33000,- Ft/félév) 
 
b) csoportos mővészeti oktatás tandíja  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 2400,- Ft/hónap (12000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 3600,- Ft/hónap (18000,- Ft/félév) 

 
(2) A hangszerek használatáért karbantartási hozzájárulás fizetendı az alábbiak szerint:  

    - Az elvihetı hangszerek esetében a befizetendı összeg két félévre: 2x2500 Forint 
                 - Zongora és ütı szakokon a befizetendı összeg két félévre: 2x1500 Forint 
8.§7 
 
9.§8 Felnıttoktatásban a gimnáziumban a tizenegyedik évfolyamtól kezdıdıen a tanulmányi 
követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történı 
megismétlésekor a tandíj mértéke 100%. 
 
10.§ A tanulói jogviszony megszőnése után megkezdett alapmőveltségi vizsga, érettségi vizsga és 
szakmai vizsga – beleértve  javító- és pótvizsgát is-, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt 
megkezdett, de be nem fejezett vizsga, valamint a második vagy további javítóvizsga esetén a tandíj 
mértéke: 
a) ha a vizsga eredménye eléri legalább a közepes osztályzatot: 20%, 
b) ha a vizsga eredménye a közepesnél gyengébb osztályzat:     40%. 
 
11.§9 
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12.§ (1) A 7-10.§-okban meghatározott esetekben a tandíj alapja a szakmai feladatra – a 
tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó összege. 
(2) A szakmai feladat és a szakmai feladatra jutó folyó kiadások meghatározása tekintetében  e 
rendelet 6.§ (2) bekezdését kell alkalmazni. 
 
   Szociális helyzet alapján adható kedvezmények, mentességek10 
 
13. § (1) Az e rendelet szerinti térítési díj és tandíj mértéke tovább csökkenthetı az alábbiak szerint:  
(a) az egyébként fizetendı díj 25%-a elengedhetı abban az esetben, ha a tanuló családjában az egy 
fıre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, 
(b) az egyébként fizetendı díj 50%-a elengedhetı, ha a tanuló családjában az egy fıre jutó jövedelem 
nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresét, 
(c) az egyébként fizetendı díj 75%-a elengedhetı, ha a tanuló családjában az egy fıre jutó jövedelem 
nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, 
(d) az egyébként fizetendı díj 100%-a elengedhetı, ha a tanuló családjában az egy fıre jutó jövedelem 
nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének a felét. 
 
(2) 11Teljes térítési-  és tandíjmentességet kap az a tanuló, aki hátrányos, vagy halmozottan hátrányos 
helyzető, valamint az állandó gyermekvédelmi segélyben részesülı szülı gyermeke. 

 
(3) Ha a tanulót azért terheli térítési díj fizetési, illetıleg tandíj fizetési kötelezettség, mert a 
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot, illetıleg az alapvizsgát 
megismételni, vagy ezeken a vizsgákon javítóvizsgát tenni, szociális kedvezményben, illetıleg 
részletfizetési kedvezményben nem részesíthetı.   
 
(4) Az e rendeletben meghatározott kedvezményt a szülı vagy a nagykorú tanuló az intézmény által 
kiadott nyomtatványon írásban kérheti. A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem 
benyújtásakor igazolni kell, a jövedelme igazolását, valamint 18 éven felüli növendék esetében 
iskolalátogatási igazolást mellékelve. A kérvény beadási határideje minden tanév szeptember 30. 
 
(5) A gyermek, tanuló családjában az egy fıre jutó havi jövedelem számításánál irányadó idıszak a 
havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı három hónapot, egyéb 
jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg. 
 
(6) A tanuló, illetıleg a kiskorú tanuló szülıje köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a jövedelmi 
viszonyaiban változás következett be. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett térítési 
díjat, illetıleg tandíjat utólag köteles megfizetni.  
 
     A fizetés rendje 
 
14§12 Az alapfokú mővészetoktatási intézménybe való beiratkozással egyidejőleg köteles a szülı - 
képzı, és báb/színmővész tagozaton a teljes elsı féléves, zenemővészeti tagozaton a negyedéves 
térítési-illetve tandíj- összegét befizetni. Az intézményvezetı egyedi elbírálás alapján részletfizetést 
engedélyezhet, ami nem terjedhet túl a tárgy féléven. 
(2)13 A tanuló a térítési díjat illetve a tandíj következı részletét a félévben meghatározott idıpontban 
fizeti be. Havi részletfizetés engedélyezése esetén az utolsó részletfizetés határideje január 15. ill. 
május 15. Fizetési kötelezettség határidıre történı elmulasztása esetén a tanuló a alapfokú 
mővészetoktatási intézmény tanulóinak névsorából – írásbeli felszólítás kézhezvételét követı 15. nap 
leteltével - törlésre kerül. 

Eljárási szabályok 
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15.§ (1) 14A térítési díj és a tandíj összegébıl a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális 
helyzet alapján adható kedvezményrıl, mentességrıl, a fizetés módjáról az igazgatótanács dönt e 
rendelet elıírásainak figyelembevételével. 
(2) 15 A 13.§ (3) bek-e szerinti mentesség elbírálásához az igazgatótanácsnak be kell szereznie és 
figyelembe kell vennie a lakhely szerinti jegyzıtıl a tanuló és családja szociális helyzetére vonatkozó 
környezettanulmányt. 
(3)16  A térítési díjak megállapításakor figyelemmel kell lenni a Kt. 121.§ (1) bekezdés 11. pontjára is. 
 
16.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az 1997/1998-as tanévtıl kell alkalmazni. 
Egyidejőleg a közoktatási intézményekben a térítési díj szabályozásáról szóló 14/1995.(IX.10.) számú 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
   Ribányi József     Gulyásné dr. Könye Katalin 
   polgármester      aljegyzı 
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