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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2012. (…...)
önkormányzati rendelete
a köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjról
(T E R V E Z E T)
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj és tandíj (a
továbbiakban együtt: térítési díj) ellenében igénybe vehető szolgáltatások
igénybevevőire terjed ki.
2. §
(1) A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai
feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) 20 %-a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások,
b) a tizennyolc éven aluli tanulóknál 20 %-a, illetve más tanulók
esetében 40 %-a a nem tanköteles tanulónak az iskolában a
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
második alkalommal történő megismétlésekor a Korm. rendelet 33.
§ (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési
közfeladatok
esetében.
(2) A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke a
szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra
jutó hányadának 30 %-a.
3. §
(1) Az Erkel Gyula Zeneiskolában és a Pécsi Sebestyén Általános- és
Zenetagozatos Iskolában (a továbbiakban: zeneiskola) az alapfokú

művészetoktatásért – amennyiben e nemzeti köznevelésről szóló törvény
eltérően nem rendelkezik - térítési díjat kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti térítési díj mértéke a 18 éven aluli
tanulóknál
Kategória
I.
II.
III.
IV.

Tanulmányi eredmény
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges

Éves térítési díj (Ft)
18.000,24.000,30.000,36.000,-

(3) Az (1) bekezdés szerinti térítési díj mértéke a 18 éven felüli, de
22 éven aluli tanulóknál
Kategória
I.
II.
III.
IV.

Tanulmányi eredmény
Jeles
Jó
Közepes
elégséges

Éves térítési díj (Ft)
42.000,48.000,56.000,69.000,-

(4) Az (1) bekezdés szerinti térítési díj mértéke a 22 éven felüli
tanulóknál
Kategória
I.
II.
III.
IV.

Tanulmányi eredmény
Jeles
Jó
Közepes
elégséges

Éves térítési díj (Ft)
100.000,100.000,100.000,100.000,-

(5) Az előképzőben és a hangszeres előképzőben, valamint új
növendékek esetében a II. kategória szerint kell térítési díjat fizetni.
(6) E § alkalmazásában
a) a tanulmányi eredmény átlagának megállapítása során a fő- és a
kötelező melléktantárgyak tanulmányi eredményét,
b) a tanuló életkoránál a tanulmányi félév első napján fennálló
állapotot
kell figyelembe venni.
4. §
Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások esetében a
tandíj mértéke tanévenként a tanévkezdéskor a szakmai feladatra
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada.
5. §

(1) Az e rendelet alapján megállapított térítési díjból
a) 25 % mértékű kedvezmény illeti meg a három- vagy többgyermekes
család gyermekét, illetve azt a tanulót, akit szülője egyedül nevel,
b) a 3. § szerinti térítési díjból 50 % mértékű kedvezmény illeti meg a
tanulót, ha ugyanabból a családból egyidejűleg legalább három
gyermek tanul ugyanabban a zeneiskolában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény igénybe vételének
feltétele, hogy az érintett tanuló az adott tanulmányi félévet megelőzően
legalább hat hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezzen Újpest
közigazgatási területén.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmények nem
vonhatók össze, azok közül minden esetben csak egy, az érintett számára
a legkedvezőbb vehető igénybe.
(4) A kedvezmény megállapítását az intézmény vezetőjénél írásban,
a kedvezmény alapjául szolgáló körülmények igazolásával
kell
kezdeményezni. A kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.
6. §
A térítési díjat tanulmányi félévenként – a 3. § (5) bekezdésében
meghatározott kivétellel - - az előző tanulmányi félév tanulmányi
eredményétől függően kell megfizetni a köznevelési intézmény részére. Az
adott tanulmányi félévre eső térítési díj összege a 2-5. § alapján
meghatározott éves térítési díj 50 %-a.
7. §
A térítési díj befizetésének módját, esedékességét és egyéb részletes
eljárási szabályait a köznevelési intézmény Tandíjfizetési Szabályzata
határozza meg.
8. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a
2012/13-as tanévtől kezdődően kell alkalmazni.
9. §
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a zeneiskolában
fizetendő térítési díjak mértékéről szóló – többször módosított – 6/1999.
(III.08.) önkormányzati rendelet.
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