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Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete
9/1996. (X. 31.) számú rendelete
az alapfokú művészeti oktatás térítésidíj-fizetési kötelezettsége
megállapításának szabályairól
_________________________________________________________________
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a
Közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Tv.) 102. §. (2)
bek. b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Tv. 115.§. (1) bek. c./ pontjának és a Tv. 117.
§. (1) bek. b./, továbbá a (2) - (3) és (4) bekezdésekben foglaltak
végrehajtására, a
következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed

az önkormányzat fenntartásában

működő:

a./ 1 Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda (továbbiakban: Intézmény),
b./ az Intézmény pedagógusaira, nevelő-oktató munkát végző más szakemberekre és a
nem pedagógus munkakört betöltő szakemberekre (továbbiakban: alkalmazottak),
c./ a tanulók szüleire, gyámjára

(továbbiakban: szülő).

A térítésidíj- és tandíjfizetési kötelezettség
2.§.
(1)

Az Intézményben térítési díj ellenében vehető igénybe a Tv 115. § (1) bekezdés c)
pontjában foglalt szolgáltatások köre. Ha az igénybevett tanórai foglalkozások száma
meghaladja ezt a mértéket, a tanuló tandíj fizetésére is kötelezett.

(2)

A térítésidíj-fizetési és tandíjfizetési kötelezettség mértéke - a tanulmányi eredménytől
függően - a tizennyolc éven aluli tanulók esetében a szakmai feladatra jutó normatíva

- 5 %-a, 4,51
- 6 %-a, 3,51 - 4,5
- 7 %-a, 2 - 3,5
- 8 %-a, elégtelen
1

tanulmányi átlag felett,
tanulmányi átlag között,
tanulmányi átlag között,
tanulmányi eredmény esetén.
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A térítésidíj-fizetési és tandíjfizetési kötelezettség mértéke tizennyolc éven felüliek esetén
a szakmai feladatra jutó normatíva
- 15 %-a,
- 16 %-a,
- 17 %-a,
- 18 %-a,
(3)

4,51
3,51 - 4,5
2 - 3,5
elégtelen

tanulmányi átlag felett,
tanulmányi átlag között,
tanulmányi átlag között,
tanulmányi eredmény esetén.

A huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozásért tandíjat kell fizetni,
amelynek mértéke a feladatra jutó normatíva 100 %-a.

(4) A (2) és (3) bekezdésben megállapított térítési díjat és tandíjat - egy tanévre vonatkozóan két részletben kell befizetni:
- első részlet:
szeptember 15.
- második részlet: február 15.
Szociális kedvezmények
3.§.
(1) A tanuló szociális körülményei indokolják - kérelemre - a 2. §. (2)bekezdése
alapján megállapítható térítési díj:
- 25 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el
a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (továbbiakban: minimálbér) kétszeresét,
- 50 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a
minimálbér másfélszeresét,
- 75 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó
el a minimálbért.

jövedelem nem éri

(2) Ha a tanulót azért terheli díjfizetési kötelezettség, mert a tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot megismételni, szociális kedvezményben nem
lehet részesíteni.
(3) 2 Ha a tanuló családjában a szociális körülmények indokolttá teszik, az Intézmény igazgatója a
térítési díjat és a tandíjat teljes egészében elengedheti.

Vegyes és átmeneti rendelkezések
4. §.
(1) E rendelet alkalmazásában jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló
törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel)
munkavállalói
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járadékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a
magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett
része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül.
(2) A szociális kedvezményre

való

jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(3) A tanuló szülője köteles haladéktalanul bejelenteni az Intézményben, ha a jövedelmi
viszonyai megváltoztak. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett térítési díjat
utólag köteles megfizetni.
(4) 3
Zárórendelkezések
5.§.
(1) A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) A rendeletet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Ásotthalom, 1996. október 31.
Dr. Krisztin András sk.
polgármester

Kihirdetve: 1996. november 15.
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Nagy János sk.
jegyző

