Városi Önkormányzat
Polgármesterétől
H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

Telefon/Fax: (53) 360-010
Telefon: (53) 360-135
Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:
Jegyzői Titkárság
Az előterjesztést megtárgyalta:
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. február 10-ei ülésére

Az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe
vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
szóló 2/2010. (II. 17.) sz. rendeletének módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló
13/2005. (V. 17.) sz. rendeletet a 2010. februárban történő felülvizsgálata és átfogó
módosítása során a 2/2010. (II.17.) sz. rendelettel képviselő-testület hatályon kívül helyezte.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) módosult, így
szükségessé vált az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben
igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
szóló 2/2010. (II. 17.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítása.
Indokolt továbbá a R. módosítása a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM
rendelet 145. § (2) bekezdésében foglaltak miatt is, mely szerint:
„145. (2) E rendeletnek a jogszabályok megjelölésére vonatkozó szabályait a
hatálybalépését megelőzően alkotott jogszabályokra is alkalmazni kell azzal, hogy a 9. § (3)
bekezdése és a 21. § (3) bekezdése alkalmazása során a törvények számának az azok
kihirdetésekor adott sorszámot kell tekinteni.”
A 2/2010. (II.17.) sz. önkormányzati rendelet megalkotása a 61/2009. (XII.14.) IRM
rendelet hatályba lépését megelőzően történt, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően a
R. egyes rendelkezéseit módosítani kell.
A R. melléklete tartalmazza a térítési díj és a tandíjfizetési kötelezettség mértékét a
művészetoktatásban. A térítési díj és a tandíj mértéke általában tanévenként változik. Az új
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tanév térítési díjainak megállapítása hatályon kívül helyezi az előző tanév végéig érvényes
díjakat.
A térítési díj és a tandíjfizetési kötelezettség mértékét a R. 5. §-a tartalmazza a Kt. 117. §
rendelkezéseinek megfelelően. A Kt. 117. § (1) b.) és c.) pontja 2010. IX. 01. napjával
módosult.
A hatályos Kt. 117. § (1) bekezdése szerint:
„117. § (1) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) tizenöt-huszonöt százaléka a 115. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott
esetben;
b) öt-tizenöt százaléka a 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben,
tizennyolc éven aluli tanulóknál;
c) tizenöt-harmincöt százaléka a 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott
esetben, tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál;
d) húsz-negyven százaléka a 115. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben;
e) huszonöt-ötven százaléka a 115. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott
esetben.”
A változás a R. 5. § (1) bekezdésének b) és c) pontját érinti.
Fentiek szerint a térítési díj mértéke tanévenként, a szakmai feladatra –a tanévkezdéskor
számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
18 év alatti tanulóknál az alapfokú művészetoktatási intézményekben a Kt. 115. (1)
bekezdésének c) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevétele esetében a
jelenleg hatályos 5-10 %-ról 5-15 %-ra változott
18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál az alapfokú művészetoktatási
intézményekben a Kt. 115. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott
szolgáltatás igénybevétele esetében a jelenleg hatályos 15-30 %-ról 15-35 %-ra
változott.
A hatályos R. mellékletének I. része határozza meg a 6 éven felüli és 18 éven aluli tanulók
esetében a térítési díj és tandíj mértékét a művészetoktatásban a 2009/2010. tanévre
vonatkozóan, míg a II. rész a térítési díj (zeneművészeti ág és más művészeti ág esetén) és a
tandíj mértékét a 2010/2011. tanévre vonatkozóan.
A R. mellékletének I. rész 1. és 2. pontjában foglaltak a 2009/2010. tanévre történő
beiratkozástól a 2009/2010. tanévre kellett alkalmazni, mely pontok 2010. augusztus 31-én
hatályukat vesztették.
Javasolt a R. mellékletének II. részét módosítani a 2011/2012. tanévre meghatározott térítési
díjakkal.
A Kt. 117. (2) bekezdése szerint:
„ (2) A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől
függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet
kevesebb annál az összegnél, mint amely az (1) bekezdésben az egyes szolgáltatások térítési
díjához meghatározott alsó százalékhatár alkalmazásával megállapítható. Alapfokú
művészetoktatásban az e bekezdésben foglaltakat - beleértve a tanulmányi eredmények
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alapján történő díjcsökkentést is - azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj egy
tanítási évben nem lehet kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított normatív
hozzájárulások egy tanulóra számított összegének zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti
ág esetén húsz százaléka. E rendelkezések a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem
alkalmazhatók, tőlük térítési díj nem szedhető.”
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a
2010/2011. tanévre vonatkozó minimális térítési díj összege a zeneművészeti ágban 8.524
forint, míg egyéb művészeti ágban 6.520 forint.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján
2011/2012. tanévre meghatározandó minimum térítési díj összege zeneművészeti ágon 10.575
forint, míg egyéb művészeti ágban 8.460 forint.
Az előterjesztés mellékletét képezi a 2011/2012. tanévre vonatkozó minimum térítési díjak
kiszámítását tartalmazó táblázat.
A R. 1. sz. melléklete tartalmazza a 2010/2011. tanévre vonatkozó térítési díjat és tandíjat a
művészetoktatásban.
A R. 2. sz. melléklete tartalmazza a 2011/2012. tanévre vonatkozó térítési díjat és tandíjat.
Zeneművészeti ág esetében nem javasolt az emelés, mivel a jelenlegi összeg meghaladja a
minimum térítési díjat. Más művészeti ág esetében a megváltozott egy főre eső hozzájárulás
mértéke miatt a térítési díj és a tandíj összege a feltüntetett mértékben emelkedik.
Javaslat a 2011/2012. tanévi térítési díj összegére
A)
Zeneművészeti ág esetén
18 éven aluli tanulók
kategória

I.
II.
III.

Tanulmányi
eredmény
4,5-5,0 (jeleskitűnő)
3,5-4,4 (jó)
2,5-3,4 (közepes)

Éves térítési díj (Ft)
jelenlegi
2011/2012. tanév
javaslat
16.605

16.605

19.160

19.160

25.550

25.550

* A táblázat kerekített összegeket tartalmaz!
18 éven felüli de 22 éven aluli tanulók
kategória

Tanulmányi
eredmény

Éves térítési díj (Ft)
jelenlegi
2011/2012. tanév
javaslat
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4,5-5,0 (jeleskitűnő)
3,5-4,4 (jó)

I.
II.

2,5-3,4 (közepes)

III.

38.320

38.320

57.485

57.485

76.645

76.645

A táblázat kerekített összegeket tartalmaz!
Heti 2 foglalkozáson (szolfézs, előképző) a mindenkori térítési díj 50%-a értendő.

B)
Más művészeti ág esetén (Képző-, színház-, báb-, táncművészet)
18 éven aluli tanulók
kategória

I.
II.
III.

Tanulmányi
eredmény
4,5-5,0 (jeleskitűnő)
3,5-4,4 (jó)
2,5-3,4 (közepes)

Éves térítési díj (Ft)
jelenlegi
2011/2012. tanév
javaslat
14.530

16.920

21.840

25.380

29.120

33.840

* A táblázat kerekített összegeket tartalmaz!
18 éven felüli de 22 éven aluli tanulók
kategória

I.
II.
III.

Tanulmányi
eredmény
4,5-5,0 (jeleskitűnő)
3,5-4,4 (jó)
2,5-3,4 (közepes)

Éves térítési díj (Ft)
jelenlegi
2011/2012. tanév
javaslat
18.200

21.150

25.480

29.610

32.760

38.070

A táblázat kerekített összegeket tartalmaz!
A R. mellékletének II./2. pontja tartalmazza a 2010/2011. tanévre vonatkozó tandíjat a
művészetoktatásban.
A tandíj éves összege az alábbiak szerint változott 2008 – 2010. évben:
Egyéni
hangszeres

6 éven aluli
heti két

csoportos
oktatásban
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tanulóknak

órában
résztvevő

2008/2009. tanév

120 000 Ft

12 500 Ft

heti négy
órában
résztvevő
25 000 Ft

2009/2010. tanév
2010/2011. tanév

128 400 Ft
128.400 Ft

13 375 Ft
14.256 Ft

26 750 Ft
28.511 Ft

Javaslat a 2011/2012. tanévi tandíj összegére

2011/2012. tanév
fő/év
Egyéni hangszeres
tanulóknak
(128 400 Ft-ról)
6 éven aluli heti két
órában résztvevő
(14.256 Ft-ról)
csoportos oktatásban
heti négy órában
résztvevő
(28.511 Ft-ról)

128.400

15.229

30.459

Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és a mellékelt rendelet-tervezet
elfogadását.
Abony, 2010. február 03.
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester
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ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2011. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe
vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
szóló 2/2010. (II.17.) számú rendeletének a módosításáról
Abony Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
Törvény 44/A § (1) bekezdésének e.) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban Kt.) 102. § (2) bekezdésének b.) pontjában, a 124. § (21) bekezdésének a.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 2/2010.
(II.17.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR. ) címe helyébe a következő cím
lép:
„Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2010. (II.17.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe
vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól”
2. §
Az ÖR. Bevezető részének helyébe a következő rendelkezés lép:
„Abony Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A § (1) bekezdésének e.) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16. §. (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 102. § (2) bekezdésének b.) pontjában, a 124.
§ (21) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:”
3. §
(1) A ÖR. 5.§ (1) bekezdésének b) pontjában az - „ 5-10% -a” - szövegrész helyébe az „ 5-15
%-a” szöveg lép.
(1) A ÖR. 5.§ (1) bekezdésének c) pontjában a - „ 15-30% -a” - szövegrész helyébe a „ 15-35
%-a” szöveg lép.
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4. §
(1) A ÖR. mellékletének „II.rész” megjelölés helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A ÖR. mellékletének „I. rész” megjelölés helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. §
Záró rendelkezés
(1) Ez a rendelet – a 2. mellékletben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba, és 2011. augusztus 31-én hatályát veszti.
(2) E rendelet 2. melléklete 2011. szeptember 01-én lép hatályba.
(3) Az ÖR. 1. melléklete 2011. augusztus 31-én hatályát veszti.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 10-én megtartott
ülésén.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Kihirdetve:
2011. …….

Dr. Németh Mónika
jegyző
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1. melléklet a …../2011. (…..) önkormányzati rendelethez
1.melléklet a 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
2010/2011. tanév térítési díja az alapfokú művészetoktatásban
1.
1.1.Zeneművészeti ág esetén
18 éven aluli tanulók
kategória
Tanulmányi eredmény
I.
4,5-5,0 (jeles-kitűnő)
II.
3,5-4,4 (jó)
(és kezdő)
III.
2,5-3,4 (közepes)

Éves térítési díj (Ft)
16.605,19.160,25.550,-

18 éven felüli de 22 éven aluli tanulók
kategória
Tanulmányi eredmény

Éves térítési díj (Ft)

I.
4,5-5 (jeles-kitűnő)
II.
3,5-4,4 (jó)
(és kezdő)
III.
2,5-3,4 (közepes)

38.320,57.485,76.645,-

Heti 2 foglalkozáson (szolfézs, előképző) a mindenkori térítési díj 50%-a értendő.
1.2. Más művészeti ág esetén (képző-, színház-, báb-, tánc)
18 éven aluli tanulók
kategória
Tanulmányi eredmény
I.
4,5-5,0 (jeles-kitűnő)
II.
3,5-4,4 (jó)
(és kezdő)
III.
2,5-3,4 (közepes)

Éves térítési díj (Ft)
14.530,21.840,29.120,-

18 éven felüli de 22 éven aluli tanulók
kategória
Tanulmányi eredmény

Éves térítési díj (Ft)

I.
4,5-5 (jeles-kitűnő)
II.
3,5-4,4 (jó)
(és kezdő)
III.
2,5-3,4 (közepes)

18.200,25.480,32.760,-

2.
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2010/2011. tanévben fizetendő tandíj az alapfokú művészetoktatásban
2.1. Egyéni hangszeres tanulók tandíja: 128.400,- Ft
2.2. 6 éven aluli heti két órában résztvevő gyermekek éves tandíja: 14.256 Ft/fő/év
2.3. Csoportos oktatásban heti négy órában résztvevő gyermekek éves tandíja: 28.511
Ft/fő/év
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2. melléklet a …../2011. (…..) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
2011/2012. tanév térítési díja az alapfokú művészetoktatásban
1.
1.1. Zeneművészeti ág esetén
18 éven aluli tanulók
Éves térítési díj (Ft)
kategória
I.
II.
(és kezdő)
III.

Tanulmányi eredmény

2011/2012. tanév

4,5-5,0 (jeles-kitűnő)
3,5-4,4 (jó)

16.605

2,5-3,4 (közepes)

25.550

19.160

18 éven felüli de 22 éven aluli tanulók
Éves térítési díj (Ft)
kategória
I.
II.
(és kezdő)
III.

Tanulmányi eredmény

2011/2012. tanév

4,5-5,0 (jeles-kitűnő)
3,5-4,4 (jó)

38.320

2,5-3,4 (közepes)

76.645

57.485

Heti 2 foglalkozáson (szolfézs, előképző) a mindenkori térítési díj 50 %-a értendő.
1.2. Más művészeti ág esetén (képző-, színház-, báb-, tánc-,)
18 éven aluli tanulók
Éves térítési díj (Ft)
kategória
I.
II.
(és kezdő)
III.

Tanulmányi eredmény

2011/2012. tanév

4,5-5,0 (jeles-kitűnő)
3,5-4,4 (jó)

16.920

2,5-3,4 (közepes)

33.840

25.380
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18 éven felüli de 22 éven aluli tanulók
Éves térítési díj (Ft)
kategória
I.
II.
(és kezdő)
III.

Tanulmányi eredmény
4,5-5,0 (jeles-kitűnő)

2011/2012. tanév
21.150

3,5-4,4 (jó)

29.610

2,5-3,4 (közepes)

38.070

2.
2011/2012. tanévben fizetendő tandíj az alapfokú művészetoktatásban
2.1. Egyéni hangszeres tanulók tandíja: 128.400,- Ft
2.2. 6 éven aluli heti két órában résztvevő gyermekek éves tandíja: 15.229 Ft/fő/év
2.3. Csoportos oktatásban heti négy órában résztvevő gyermekek éves tandíja: 30.459
Ft/fő/év

