
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2007. (XII. 11.) 

 rendelete 
az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő térítési díjak 

mértékéről 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 
102. §-a (2) bekezdésének b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 
törvény 115-117. §-aiban foglaltakra – az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő 
térítési díjak mértékéről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézményben 
folyó művészetoktatási képzésben részesülő tanulók után fizetendő térítési díjak és 
tandíjak (a továbbiakban együtt: térítési díj) mértékét és az igénybe vehető szociális 
kedvezményeket határozza meg. Heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és 
elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti 
alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészeti előadás, tovább egy alkalommal – 
tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlése egy művészeti 
képzésben való részvétel esetén. 
 

A térítési díj mértéke 
 

2. § 
 
A 18. éven aluli tanulók estében az alábbiakban meghatározott mértékű térítési díjat kell 
fizetni: 
 
    Kategória                                Tanulmányi eredmény                         térítési díj (Ft/hó) 
 
          I.                                                 jeles                                                  550 
         II.                                                   jó                                                    600 
        III.                                             közepes                                               700 
        IV.                                             elégséges                                             900 
 

3. § 
 
A 2. § alkalmazása során a tanulmányi eredmény átlagának megállapítása során csak a fő 
és a kötelező melléktárgyak tanulmányi eredményét lehet figyelembe venni. 

 
Szociális kedvezmények 

 
4.§ 

 
(1) Az érintettet a reá irányadó térítési díjból – a család szociális helyzete alapján – az 
alábbi mértékű kedvezmény illeti meg: 
                       a.) két gyermek esetén (gyermekenként)                               30 %-a 



                       b.) munkanélküli szülő gyermeke(i) esetén a térítési díj       40 %-a 
                       c.) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a térítési díj    50 %-a 
                       d.) tartósan beteg v. fogyatékos gyermek esetében                50 %-a 
 
(2) Nem kell térítési díjat fizetni, ha ugyanabból a családból egyidejűleg három- vagy ennél 
több gyermek részesül művészeti képzésben. 
 
(3) E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható, tőlük 
térítési díj nem szedhető. Hátrányos helyzetű tanulónak számít: 
                a.) akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, 
vagy 
                b.) akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a 
jegyző   
                     megállapította. 
 

5. § 
 
(1) A 4. §-ban meghatározott kedvezmények nem vonhatók össze, azok közül minden 
esetben csak egy, az érintett számára a legkedvezőbb vehető igénybe. 
 
(2) A kedvezmény megállapítását az oktatási intézmény igazgatójánál írásban kell 
kezdeményezni. A kérelem elbírálásáról az intézmény igazgatója dönt. 
 

Záró rendelkezések 
 

6.§ 
 
A jelen rendelet szerint fizetendő térítési díj magában foglalja az oktatási intézmény 
létesítményeinek és felszereléseinek igénybevételét és használatát is. 
 

7. § 
 

A térítési díj fizetésének módját, esedékességét és egyéb részletes eljárási szabályait az 
intézményi tandíjfizetési szabályzat határozza meg. 
 

8. § 
 

Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2007/2008. tanév II. 
félévétől kell alkalmazni. 
 
 
Parád, 2007. december 12.  
 
 
   Nagy Oszkár sk.                                                         Varró Gyula sk.  
                           polgármester                                                                    jegyző 
 
Záradék:  
 A rendelet kihirdetve 2007. december 12-én.  
 
        Varró Gyula sk.  
             jegyző 


