
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 
8/2011. (X. 11.) 

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 és tandíj fizetése érdekében a 
helyi önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kötv. ) 124. § (21) 
bekezdésében 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 vagy tandíj 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. 
 

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 
2. § 

Az önkormányzat az intézményében a Kötv. 114. §-ában meghatározottakon kívül további 
ingyenes szolgáltatást nem biztosít. 

 
A térítési díjfizetési kötelezettség köre és mértéke 

3. § 
Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményben, továbbá a helyi önkormányzati 
feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 115. 
§-a tartalmazza. 

 
4. § 

(1) A térítési díj mértéke a Kötv 115. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások esetén 
tanévenként a szakmai feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított 
összegének: 
  Zeneművészeti ág esetén 10%-a (minimum700 Ft/hó 
  Más művészeti ág esetén 20 %-a (minimum 550 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. 
 

A tandíjfizetési kötelezettség köre, mértéke  
5. § 

Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményben, továbbá a helyi önkormányzati 
feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 116. §-a 
tartalmazza. 
 
 



Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet 

 2 / 2 

6. § 
 A tandíj összege a Kötv. 116. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatás esetén 
tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra 
jutó hányadának 15 %-a, előkészítős tanulóknál 7,5 %-a.  
 

7. § 
Az intézményvezető határozata ellen a Kötv. 83. §-ában meghatározott szabályok szerint lehet 
jogorvoslattal élni. 
 

Záró rendelkezések 
8. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011-2012. tanév során 
kell alkalmazni. 
(2) Ezen rendelet hatályba lépésének napján Parád Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestületének 13/2007. (XII. 11) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 
Parád, 2011. október 10.  

 
 

              Mudriczki József sk.                                               Varró Gyula sk.  
               polgármester                                                                  jegyző 

 
 
Záradék:  
 A rendelet kihirdetve 2011. október 10-én. 
 
        Varró Gyula sk.  
            jegyző 
 


