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
szabályairól1
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2011. (II.16.) és 14/2012. (III.29.) önkormányzati
rendelettel)
2

Abony Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2)
bekezdésének b) pontjában, a 124. § (21) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzata fenntartásában működő
a.) óvodákra
b.) általános iskolákra
c.) gimnáziumra, szakközépiskolára
d.) alapfokú művészetoktatási intézményekre (a továbbiakban: a)-d) pont alattiak
együtt nevelési-oktatási intézmények) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben felsorolt nevelési-oktatási intézmények
szolgáltatásait igénybe vevőkre terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. alaptevékenység: az óvodában, iskolában, kollégiumban a nevelési, illetőleg
pedagógiai programban vagy a helyi tantervben foglalt tevékenység, illetve
alapszolgáltatásként meghatározható tevékenység;
2. alapszolgáltatás: az óvodai foglalkozás, az iskola, a kollégium által – Kt. alapján ingyenesen biztosított tanórai és tanórán kívüli foglalkozás, a logopédiai és a dyslexiamegelőző foglalkozás, a mindennapos testedzés, a rendszeres egészségügyi felügyelet,
a tanítás kezdete előtti és az étkezés alatti felügyelet, továbbá az iskolában,
kollégiumban térítési díj fizetési kötelezettség mellett biztosított tanórai és kollégiumi
foglalkozás;
3. jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a magánszemély által az
adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel, így különösen bér,
társadalombiztosítási ellátás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1
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1. §-a. Hatályos: 2011. február 17.
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4.

5.

6.
7.

törvény alapján folyósított ellátás, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló törvény alapján folyósított juttatás, nyugdíj.
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete
miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző
megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a
tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes
nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló
esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos
helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;
szakmai feladat: az a pedagógiai tevékenység, amellyel összefüggésben a tanulót a
térítési díj-, illetve a tandíjfizetési kötelezettség terheli, így különösen
a) az az iskolai évfolyam, amelyben a tanuló tanulmányait folytatja
b) az érettségi vizsga, a szakmai vizsga;
szakmai feladatra jutó folyó kiadások: az adott feladatra elszámolható működési célú
kiadások feladattal arányos része;
vizsgáztatási feladatra jutó folyó kiadások: az elméleti és gyakorlati vizsga
megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő igazolt költségek
összessége (ideértve a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők – kérdező tanárok,
jegyző – díjazását, a vizsgabizottság elnökének és tagjainak utazási és szállásköltségét,
valamint a vizsgáztatási díjat is).
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre
3. §

(1)
(2)

(3)
(4)

Az 1. § (1) bekezdés a.)-c.) pontjában meghatározott intézményekben ingyenesen
igénybe vehető szolgáltatások a Kt. 114. § - ban foglalt valamennyi szolgáltatás.
A Kt. 114. § - ban foglaltakon kívül az intézmény részére a fenntartó által engedélyezett
időkereten belül ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként szervezhetők meg azok a
tanórán kívüli foglalkozások, amelyeken a tanulók a tanulói igényeket és érdeklődést
kielégítő, a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó
ismereteket sajátítanak el.
A fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési és pedagógiai programban meghatározott
szolgáltatások.
Az (1) - (3) bekezdés alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
megszervezéséről az intézményvezető dönt, melynek során figyelembe veszi a
nevelőtestület, a szülői szervezet, valamint az iskolai diákönkormányzat véleményét és
javaslatait.
Térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség
4. §

(1) Térítési díjat kell fizetni a Kt. 115. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szolgáltatások igénybe
vétele esetén.
(2) Térítéskötelesek a tanórán és az engedélyezett időkereten kívüli – a gyermekek, tanulók
érdeklődése, igénye alapján - szervezett foglalkozások.
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(3) Tandíjat kell fizetni a Kt. 116. §-ban felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén.
A térítési díj- és a tandíjfizetési kötelezettség mértéke
5. §
(1) A térítési díj mértéke tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított –
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) 15-25 %-a a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második szakképesítésre
való felkészüléskor a 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak; a 114. §-ban
fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások, az iskolai oktatás tizenegyedik
évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás és a
tanulószoba
b) 5-20 %-a3 az alapfokú művészetoktatási intézményben a Kt. 115. § (1) bekezdésének
c.) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevétele esetén, 18 éven aluli tanulóknál
c) 15-40 %-a4 az alapfokú művészetoktatási intézményben a Kt. 115. § (1) bekezdésének
c.) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevétele esetén, 18 éven felüli, de 22
éven aluli tanulóknál
d) 20-40 %-a a - nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével felnőttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban és a szakközépiskolában,
valamint a szakközépiskolában vagy szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a
szakképzési évfolyamon a 114. § (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak
e) 25-50 %-a százaléka a gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól
kezdődően, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal
történő megismétlésekor a 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak.
(2)

A térítési díj mértékének a tanulmányi eredménytől függő változását a rendelet 1.
melléklet 1.1. és 1.2. pontja, illetve 2. melléklet 1.1. pontja és 1.2. pontja tartalmazza. 5
A térítési díj-fizetési kötelezettség mértéke az első félévben a II. kategóriában
meghatározott összeg, majd a második félévben, az első félév tanulmányi eredményétől
függően változik.

(3) A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított
– folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíjat a tanulmányi eredménytől függően
csökkenteni kell. A tandíj mértéke tanévenként a Kt. 116. § (1) bekezdés b) – d) pontjában
foglalt szolgáltatások esetén a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának:
6,5 %-a 4,5-5,0 tanulmányi átlag esetén
7,5%-a 3,5-4,4 tanulmányi átlag esetén
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10 %-a 2,5-3,4 tanulmányi átlag esetén
A tandíj megállapításánál a félévi és az év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni.
(4) A Kt. 116. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a vizsgáztatási feladatra az Oktatási
Hivatal által meghatározott aktuális vizsgadíjat kell fizetni vizsgánként, illetve
tantárgyanként.
(5) Az alapfokú művészetoktatásban az alap- és záróvizsga díjak szabályozására a
bevezetésük előtt kerül sor.
A térítési díj- és a tandíjfizetési kötelezettség az alapfokú művészetoktatásban
6. §
(1) Az alapfokú művészetoktatási intézményben térítési díj ellenében igénybe vehető
szolgáltatások a Kt. 115. § (1) bekezdés c.) pontja alapján:
- heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához,
valamint tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti
záróvizsga) és egy művészi előadás, továbbá egy alkalommal – tanulmányi eredmények
nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben való
részvétel esetén
- továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek
igénybevétele, használata
(2) A Kt. 115. § (1) bekezdés c.) pontja alapján a tanuló – a térítési díj ellenében igénybe vett
– heti hat tanórai foglalkozásainak összes időtartama nem haladhatja meg a háromszáz
percet. Ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói
jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészetoktatási intézményben több művészeti
képzésben vesz részt (több tanszakra jár), a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz részt művészeti
képzésben térítési díj fizetési kötelezettség mellett.
Az intézmény vezetője köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni.
(3) A térítési díj összege, a Kt. 117. § (2) bekezdése alapján az alapfokú művészetoktatásban beleértve a tanulmányi eredmény alapján történő díjcsökkentést is, 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.
(4) Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatás az alapfokú művészetoktatásban a Kt. 115. §
- ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá minden tanórai
foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a
nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, továbbá annak, aki betöltötte a 22
életévét.
(5) A tandíj nem haladhatja meg a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíjat a tanulmányi eredménytől függően
csökkenteni kell.
(6) A fizetendő térítési díj és tandíj összegét e rendelet melléklete tartalmazza.
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(7) Az előképzőben vagy hangszeres előképzőben részesülő tanulók esetében a II. kategória
szerint kell térítési díjat fizetni. A tanulmányok megkezdésekor az első félévi
tanulmányi eredmény eléréséig tanulmányi kedvezmény nem adható.
(8) A kategóriák alkalmazása során a tanulmányi eredmény átlagának megállapításánál a
főtárgy és kötelező tárgy, illetve a kötelezően választható tárgy tanulmányi eredményét
kell figyelembe venni.
A két tanszakra járó, illetve két művészeti ágat igénybevevő növendékeknek –
amennyiben tanulmányaikat 2005. szeptember 1-jét követően kezdték meg – az általuk
választott egyik tanszakon térítési díjat, a másik tanszakon az e rendelet mellékletében
meghatározott tandíjat kell fizetniük. A tandíj mértékét a 6. § (3) bekezdésben
meghatározott mértékben kell csökkenteni.
Nem magyar állampolgárok térítési díj és tandíj-fizetési kötelezettsége
7. §
(1)

(2)

(3)

(4)

A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásáról szóló
nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától az Európai
Közösség tagállamainak állampolgárai – a Kt. 110. § (7) bekezdése alapján – a magyar
állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe a Közoktatási törvényben
A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel a Kt. 110. § (1)
bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, és – amennyiben
tankötelessé válik – az iskolai nevelést és oktatást, a kollégiumi nevelést, a pedagógiai
szakszolgálatokat a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt
megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a
magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Kt. 110. § (1) – (7) bekezdésben
foglaltak hatálya alá- ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem
rendelkezik – az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai
szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai
feladatra jutó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A közoktatási intézmény vezetője a
díjat a fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkentheti, illetve
elengedheti.
A fizetendő díj összegét a közoktatási intézmény vezetője állapítja meg, és azt a
beiratkozást követően írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel, egyidejűleg
tájékoztatást ad a jogorvoslati lehetőségekről.
A tandíj- és térítési díj fizetési kötelezettségnél figyelembe vehető
kedvezmények
8. §

(1) A rendeletben foglalt díjfizetési kötelezettség fennállása esetén a gyermek, tanuló részére
– kérelem alapján - szociális helyzetére figyelemmel díjfizetési kedvezmény adható.
(2) A tanuló részére adható kedvezmény mértéke legfeljebb a díj 50 %-áig terjedhet. A
kedvezmény mértékéről az intézményvezető a rendeletben foglaltak alapján, egyedi
mérlegeléssel dönt, az egyenlő bánásmód követelményére is figyelemmel.
(2) Ha a tanulót azért terheli térítési díj, illetve tandíjfizetési kötelezettség, mert
önhibája miatt a tanulmányi követelményeket nem teljesítette és ezért kényszerül az
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(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

(10)
(11)

évfolyamot, illetve az alapvizsgát, érettségi vizsgát, a szakmai vizsgát megismételni,
szociális kedvezményben nem lehet részesíteni.
Elengedhető a díj 25 %-a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegének 120 %-át.
A térítési díj-, illetve a tandíjfizetési kedvezményre fordítható keret nagysága az
intézmény tervezett éves térítési díj-, illetve tandíjbevétele intézményi szintű
összegének legfeljebb 15 %-a lehet.
A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor megfelelő módon
(jövedelemigazolással, nyugdíjszelvénnyel, társadalombiztosítási ellátást igazoló
kifizető szelvénnyel stb.) igazolni kell. Az igényjogosultság elbírálásához és
igazolásához szükséges adatokat az intézmény – a jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően – nyilvántartja.
A díjkedvezmény vagy díjelengedés iránti kérelmeket minden tanévben félévenként, az
I. félévben szeptember 15-ig, a II. félévben február 15-ig kell benyújtani.
A tanuló, illetve szülője köteles haladéktalanul bejelenteni az intézménynek, ha a
szociális alapon megítélt kedvezményre jogosító jövedelmi-vagyoni viszonyaiban
változás állt be. Ha a jövedelmi-vagyoni helyzete alapján a tanuló, illetve szülője a
megállapított kedvezménytől eltérően más – kisebb mértékű – kedvezményre vált
jogosulttá, akkor a két kedvezmény közti díjkülönbözetet kell utólag megfizetnie.
A kérelem elbírálásáról, a kedvezmény megadásáról az intézményvezető a rendeletben
foglaltak alapján – jogszabályban meghatározott formában – dönt, és döntéséről a
tanulót, illetve szülőjét írásban értesíti. A döntésben az intézményvezető köteles a
tanulót, illetve szülőjét egyidejűleg a jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatni.
Mentes a térítési díj megfizetése alól, aki az Országos Tanulmányi Versenyen bármely
tantárgyból első helyezést ért el, feltéve, hogy a tanuló a választott művészeti főágában
legalább jó eredményt ért el.
Nem kell térítési díjat fizetnie a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tanulónak.
A tanuló részére az iskolainál magasabb szintű művészeti versenyen elért eredmény
alapján 50 % díjkedvezmény adható az alábbi időszakokra:
- egyéni harmadik helyezésnél ¼ évre,
- egyéni második helyezés esetén egy fél évre,
- egyéni első helyezés esetén egy tanévre.
A térítési díj befizetése
9. §

(1) A térítési díj befizetése tanévenként négy alkalommal történik. Az első befizetés
határideje szeptember 30. napja, a második befizetés határideje: november 15. napja, a
harmadik befizetés határideje: február 15. napja, a negyedik befizetés határideje: április
15. napja.
(2) A vizsgákkal összefüggő tandíjat egy összegben, a vizsgát megelőzően kell befizetni, és a
vizsgán a befizetés tényét igazolni kell.
Vegyes rendelkezések
10. §
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(1) A Kt., valamint az e rendeletben meghatározott szabályok alapján az intézmény vezetője
dönt a Kt. 114. § - ban meghatározottakon kívüli, e rendeletben szabályozott ingyenes
ellátásról; a térítési díj és tandíj összegéről; a tanulmányi eredmények alapján járó és
szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról, melyekről
tájékoztatja:
a.) Az intézményi képzésben résztvevő tanulókat minden év május 31-ig,
b.) az intézménybe felvételre jelentkező tanulókat a felvételi követelményekről szóló
tájékoztató, illetve beiratkozás során.
(2) Az intézmény igazgatója a tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről
határozatban értesíti a szülőt, megjelölve a határozatban a tanuló által igénybe vett
szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet és a
tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét, valamint a
jogorvoslat lehetőségét és módját, a Kt. 83. § - ban foglaltaknak megfelelően.
(3) A térítési díj és tandíj határidőben történő befizetésének elmulasztása esetén az
intézményvezető 30 napon belül a fizetésre kötelezettet felszólítja és a befizetésre új
határidőt szab meg. Amennyiben az újabb határidő lejártáig a befizetésre nem kerül sor,
a tanuló – szociális helyzetének vizsgálatát követően - a szolgáltatási igénybevételéből
kizárható.
(4) Az intézmény házirendjében kell meghatározni az e rendelet végrehajtása érdekében
szükséges rendelkezéseket, a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembe
vételével.
Záró rendelkezések
11. §
(1) E rendelet 2010. március 01. napján lép hatályba. A folyamatban lévő ügyekben a
2009/2010. tanévre hatályban lévő szabályokat kell alkalmazni.
(2) E rendelet a hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi az önkormányzat
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 13/2005. (V.17.)
rendeletet, valamint a módosítására kiadott alábbi rendeleteket:
Abony Város Önkormányzat 16/2006. (VIII.31.) számú rendelete
Abony Város Önkormányzat 8/2007. (IV.2.) számú rendelete
Abony Város Önkormányzat 39/2007. (XII.4.) számú rendelete
Abony Város Önkormányzat 35/2008. (XI.28.) számú rendelete
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Közoktatási törvényben foglaltakat kell
alkalmazni.
Kelt: Abony, 2010. február 15.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Kihirdetve:
Abony, 2010. február 17.

Dr. Németh Mónika
jegyző
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Dr. Németh Mónika
Jegyző
Záradék: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 2/2010. (II.17.)
önkormányzati rendelete az alábbi rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalása megtörtént:
- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete
- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete
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1. melléklet a 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6
2011/2012 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)
18 éven felüli de 22 éven aluli tanulók
kategória
Tanulmányi eredmény
I.
4,5-5 (jeles-kitűnő)
II.
3,5-4,4 (jó)
(és kezdő)
III.
2,5-3,4 (közepes)

Éves térítési díj (Ft)
17.600,20.310,27.085,-

Éves térítési díj (Ft)
40.620,60.645,81.245,-

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)
18 éven felüli de 22 éven aluli tanulók
kategória
Tanulmányi eredmény
I.
4,5-5 (jeles-kitűnő)
II.
3,5-4,4 (jó)
(és kezdő)
III.
2,5-3,4 (közepes)
6

Éves térítési díj (Ft)
16.920,25.380,33.840,-

Éves térítési díj (Ft)
21.150,29.610,38.070,-

Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének 4.
§ (1) bekezdése. Hatályos: 2011. február 17. Hatályát veszti: 2011. augusztus 31-én.;
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletének 4. § (1)
bekezdése. Hatályos: 2012. március 31. Hatályát veszti: 2012. augusztus 31-én.;
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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
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2. melléklet a 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
2012/2013. 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

2012/2013. 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

2012/2013. 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.
7

Tanulmányi eredmény

2012/2013. tanév

4,5-5,0 (jeles-kitűnő)
3,5-4,4 (jó)

16.920

2,5-3,4 (közepes)

33.840

25.380

Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének 4.
§ (2) bekezdése. Hatályos: 2011.szeptember 01.;
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletének 4. § (2)
bekezdése. Hatályos: 2012.szeptember 01.;
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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)

2012/2013. tanév
21.150

3,5-4,4 (jó)

29.610

2,5-3,4 (közepes)

38.070

2.
2012/2013. 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

