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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
…/2011. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

a zeneiskolában fizetendő térítési díjak mértékéről szóló – 
többször módosított – 6/1999. (III.08.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés b) 
pontjában és 124. § (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
A zeneiskolában fizetendő térítési díjak mértékéről szóló – többször 
módosított – 6/1999. (III.08.) számú önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„1. § Az Erkel Gyula Zeneiskolában és a Pécsi Sebestyén Általános- és 
Zenetagozatos Iskolában (a továbbiakban együtt:  Zeneiskola) alapfokú 
művészetoktatásban részesülő tanulók után – a közoktatásról szóló 
törvényben meghatározott kivétellel - térítési díjat, illetve tandíjat (a 
továbbiakban együtt: térítési díj) kell fizetni.” 

 
2. § 

 
Az R. 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve az 5. § az 
alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) A 2-4. §-ok alkalmazása során  
   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. 
(3) A térítési díjat tanulmányi félévenként – az (1) bekezdésben 
meghatározott kivétellel az előző tanulmányi félév tanulmányi 
eredményétől függően – kell megfizetni a Zeneiskola részére. Az adott 
tanulmányi félévre eső térítési díj összege a 2-4. §-ok alapján 
meghatározott éves térítési díj 50 %-a. 
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3. § 
 
Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„6. § (1) Az e rendelet alapján megállapított térítési díjból 
   a) 50 % mértékű kedvezmény illeti meg a három- vagy többgyermekes 

család gyermekét, illetve azt a tanulót, akit szülője egyedül nevel, 
   b) 75 % 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.” 
 

4. § 
 
Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„7. § (1) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezmények nem 
vonhatók össze, azok közül minden esetben csak egy, az érintett számára 
a legkedvezőbb vehető igénybe. 
(2) A kedvezmény megállapítását a Zeneiskola igazgatójánál írásban, a 
kedvezmény alapjául szolgáló körülmények igazolásával  kell 
kezdeményezni. A kérelem elbírálásáról a Zeneiskola igazgatója dönt.” 
 

5. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit 
első alkalommal a 2011/12-es tanév vonatkozásában kell alkalmazni. 
 
 
 
 
  

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 


