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6/2012. (IX.01.) 
önkormányzati rendelete 

az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő  
térítési díj és tandíj fizetés szabályairól 

 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fáy András Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben történő térítési díj fizetése érdekében a helyi 
önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 115-118. § valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: nktv.) 83. § (2) bekezdése c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Fáy András Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre, az intézmény kezelésében levő eszközökre 
és az ezekhez kapcsolódó térítési díj ellenében igénybe vehető intézményi szolgáltatásokra, 
továbbá az intézményben dolgozó pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát végző más 
szakemberekre, az intézmény tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulóira, a tanulók szüleire, 
gyámjára. 
 

A térítési díjfizetési kötelezettség köre és mértéke 
 

2. § 
 

Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményben a művészetoktatási képzésben 
részesülő tanulók térítési díjat kötelesek fizetni. 

 
3. § 

 
(1) A térítési díj mértéke az egyes művészeti ágak esetén a következő: 

 
18 év alatti tanuló   Zeneművészeti ágon  1.100 Ft/hó 

                Más művészeti ágon     800 Ft/hó 
 
      18 év feletti tanuló  Zeneművészeti ágon  2.400 Ft/hó 
                Más művészeti ágon  1.100 Ft/hó 
 
(2) E rendelkezések a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazhatók, tőlük 
térítési díj nem szedhető. 
 
(3) Minden tanuló – tanszakok számától függetlenül – a főtanszaknak megfelelő egy térítési 
díjat fizet. 
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Térítési díj kedvezmény mértéke 
 

4. § 
 

A művészetoktatási képzésben részesülő tanulók előző félévi tanulmányi eredményük alapján 
az alábbi térítési díj kedvezményben részesülhetnek: 
  

18 év alatti tanuló 18 feletti tanuló Tanulmányi 
átlag zeneművészeti 

ág 
más művészeti 
ág 

zeneművészeti 
ág 

más művészeti 
ág 

3,51 - 4,0 990 Ft/hó 720 Ft/hó 2.160 Ft/hó 990 Ft/hó 
      4,00 - 5 880 Ft/hó 640 Ft/hó 1.920 Ft/hó 880 Ft/hó 
   

5. § 
 

A térítési díjról illetve a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményről az 
intézményvezető határozattal dönt. 
Az intézményvezető határozata ellen az nktv. 37. és 38. §-ában meghatározott szabályok 
szerint lehet jogorvoslattal élni. 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012-2013. tanév 
során kell alkalmazni. 
(2) Ezen rendelet hatályba lépésének napján Parád Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestületének 8/2011. (X. 11) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 
Parád, 2012. július 26. 
 
 
  

Mudriczki József      Varró Gyula 
          polgármester                  jegyző 

 
 
 
 
Záradék:  
 A rendelet kihirdetve 2012. július 26-án. 
 
 
        Varró Gyula  
            jegyző 
 
 


