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Tisztelt Képviselő-testület!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktatási
törvény) szabályozza a helyi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében a
térítési díj és a tandíj megállapításának szabályait.
 A Közoktatási – törvény 117. § (1) és (3) bekezdése alapján a térítési díj és
tandíj összegét a tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított-
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada alapján kell megállapítani.

A F. Chopin Zeneiskolában a szakmai feladatra jutó kiadások összege  tíz
tanítási hónapra, 700 fő növendékkel számolva 221.450 Ft, ez képezi az alapját
az éves térítési díj számításának.
Az érvényes önkormányzati rendeletünk 4. § (1) bekezdése  szerint a térítési
díjat  a maximális kulccsal kell számolnunk.
A 18 éven aluli tanulók és a 18-22 év közötti tanköteles, tanulói jogviszonyban
álló növendékek esetében a térítési díj a  számítási alap  10 %-a. A fizetendő
éves térítési díj mértéke így 22 E Ft/fő/tanév.

A Közoktatási törvény 117.§ (2) és (3) bekezdései szerint a térítési díjat és
tandíjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől
függően csökkenteni kell. Ennek a rendelkezésnek tettünk eleget a kitűnő és a
nem kitűnő eredmények szerint történő differenciálással, mely átláthatóbbá teszi
a kedvezményre való jogosultság feltételeit.

A térítési díj megfizetéséhez szociális kedvezmények nyújtásáról is rendelkezni
kell. Szeretnénk megszüntetni az eddigi helytelen gyakorlatot, miszerint a
szociális helyzet alapján kért kedvezményhez nyilatkozattétel elegendő volt.
Javasoljuk, hogy a szülő (gondviselő) kérvényéhez munkáltatói igazolást, vagy
APEH igazolást csatoljon, és az intézmény vezetője ennek alapján döntsön a
kedvezményről, mely egységesen 20 %.

Megszorításokat tartalmaz a térítési díj tekintetében a Közoktatási törvény 117.
§ (2) bekezdése, miszerint a térítési díj nem lehet kevesebb zeneművészeti ág
esetén egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív
állami hozzájárulás tíz százaléka. A 2008/2009. tanévben az alap normatív
állami hozzájárulás egyéni főtanszakos tanuló esetében 54.091 Ft/fő/év,
csoportos főtanszakos növendék esetében 21.857 Ft/fő/év, tehát a javasolt
zeneiskolai térítési díj e kritériumoknak is megfelel.

A Török Ignác Gimnáziumban a szakmai feladatra eső összes kiadásból az
időkeret alapján 179.734 E Ft a középfokú nappali tagozat, és 16.788 E Ft az
esti tagozat költsége. A térítési díj alapjának meghatározásánál a levelező
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tagozaton 120 fő tanulóval számolva havi 14.000 Ft/hó/fő kiadást, a nappali
oktatás esetében 503 fő tanulót figyelembe véve 35.732  Ft/hó/fő kiadást
állapítottunk meg.
Az esti tagozaton a tizenegyedik évfolyamtól a tanórai foglalkozások, és a
vizsgák térítési díja a térítési díj alapjának 40 %-a.
 A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatti ismétlés után fizetendő
térítési díj mind a nappali, mind az esti tagozatos tanulók esetében is a térítési
díj alapjának 50 %-a.

A kötelező tanórán túli heti egy nappali tagozatos tanóra térítési díj alapja
5.668 Ft. A térítési díj a térítési díj alapjának 25 %-a.

Az érettségi térítési díj meghatározásához az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 60. §
alapján számoltuk az egy tantárgyra jutó térítési díj alapot, ami 5 tantárgy, (5
írásbeli,4 szóbeli) 6 fő vizsgázó csoportlétszám mellett 4.789 Ft.

Az érettségi vizsgák tantárgyankénti ismétlésekor a fizetendő térítési díj a
térítési díj alapjának 50 %-a.

Rendeletünk a számított díjakat száz forintra kerekítve tartalmazza.

A fentiek figyelembevételével kérem a nevelési-oktatási intézményben és az
alapfokú művészetoktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások
ingyenességének, térítési- és tandíj megállapításának szabályairól szóló többször
módosított 1997. évi 14. (VI. 5.) számú önkormányzati rendelet módosításának
elfogadását.

Gödöllő, 2008. június 17.

Dr. Gémesi György
polgármester
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………(...) sz. önkormányzati rendelet

a nevelési-oktatási intézményben, az alapfokú művészetoktatási
intézményben igénybe vehető szolgáltatások ingyenességének, térítési- és tandíj

megállapításának szabályairól szóló 1997. évi  14. (VI. 13.) sz. önkormányzati rendelet
egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A térítési díjak mértékét e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. §   A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Frédéric Chopin Zeneiskola növendékét megilleti a térítési díj fizetésére vonatkozó,
tanulmányi eredmény után járó kedvezmény e rendelet 2. sz. melléklete szerint.

3. §   A rendelet 8. §-ának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
A tandíjak mértékét e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

4. §   A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Frédéric Chopin Zeneiskola növendéke a megállapított tandíj fizetésére vonatkozó,
tanulmányi eredmény után járó kedvezményt e rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak
alapján veheti igénybe.

5. §  A 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
A tanulót, növendéket megillető kedvezmény odaítéléséről az intézmény vezetője dönt
kérelemre, a benyújtott munkáltatói igazolás alapján, vállalkozók esetében APEH
igazolás alapján.

6. § A rendelet 1 , 2, és 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1 és 2. számú melléklete
       lép.

7. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 1. § c./ pontja, a
4. §. (3)-(4) bekezdése, valamint a  10. §. (1) bekezdés második francia bekezdése.

8.  §  Ez a  rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Gödöllő, 2008. június „     „

Dr. Gémesi György sk. Dr. Nánási Éva sk.
        polgármester címzetes főjegyző
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1.sz. melléklet

TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM
T É R Í T É S I   D Í J A K

1./ Nappali tagozat
a,  a heti ingyenes foglalkozást meghaladó tanórán kívüli

foglalkozások havi óradíja 1.400 Ft/hó

b, tanulmányi követelmények nem teljesítése miatti
második alkalommal történő évismétlés a
XI. évfolyamtól           17.900 Ft/hó

c, vizsgák, érettségi vizsga tantárgyanként második
alkalommal történő ismétléskor     2.400 Ft/tantárgy

2./    Esti tagozat
a, tanórai foglalkozás, vizsgák a tizenegyedik

évfolyamtól         5.600 Ft/hó

b, tanulmányi követelmények nem teljesítése miatti
második alkalommal történő ismétlés a XI.
évfolyamtól         7.000 Ft/hó

c, vizsgák, érettségi vizsga tantárgyanként második
alkalommal történő ismétléskor 2.400 Ft/tantárgy

T A N D Í J A K

1./ Nappali tagozat
a, a XI. évfolyamtól a tanulmányi követelmények

nem teljesítése miatti harmadik és további
évismétlés esetén 35.700 Ft/hó

b, a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett
alapműveltségi, érettségi és javítóvizsga alkalmanként     4.800 Ft/tantárgy

c, a tanulói jogviszony alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga
esetén a második és további javítóvizsga díja     4.800 Ft/tantárgy

2./   Esti tagozat
a, a XI. évfolyamtól a tanulmányi követelmények

nem teljesítése miatti harmadik és további
évismétlés esetén            14.000 Ft/hó

b, a tanulói jogviszony megszűnése utáni érettségi és
javítóvizsga díja alkalmanként     4.800 Ft/tantárgy
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2. sz. melléklet

F. CHOPIN ZENEISKOLÁBAN MEGHATÁROZOTT TÉRÍTÉSI ÉS
TANDÍJAK

( félévre, öt hónapra/fő)

Térítési díj

Egyéni hangszeres foglalkozás és csoportos fakultáció ( Ft)

Tandíj

Egyéni hangszeres foglalkozás és csoportos fakultáció ( Ft)

Tanulmányi eredmény 22. év felettiek,
illetve 18-22 év
közötti, tanulói

jogviszonyban nem
álló növendékek*

I. Kitűnő tanulmányi eredmény esetén a
második hangszeres osztálytól

55 000

II. Nem kitűnő tanulmányi eredmény
esetén

110 000

*A tandíj az egy héten 4 tandíjköteles órát igénybe vevő növendékekre vonatkozik. Egyéb
esetekben a feltüntetett tandíjat arányosítani kell.

Tanulmányi eredmény 18. éven aluli
növendékek

18-22 év
közötti tanulói
jogviszonyban

álló
növendékek

I. Kitűnő tanulmányi
eredmény esetén a
második hangszeres
osztálytól

9 000 14.000

II. Nem kitűnő tanulmányi
eredmény esetén

11 000 16.500
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2.) Heti hat tanórát meghaladó egyéni foglalkozás, csoportos fakultáció

a.) 18. év alatti növendékek esetében
     ( Ft)

Tanulmányi
eredmény

Heti 7
tanóra

Heti 8
tanóra

Kitűnő 10 000 11 000
Nem kitűnő 12 000 13 000

b.) 18-22 év közötti növendékek
 ( Ft )

Tanulmányi
eredmény

Heti 7
tanóra

Heti 8
tanóra

Kitűnő 15 000 16 000
Nem kitűnő 17.500 18 500

A tanórák hossza – a képzéstől függően- 30, illetve 45 perc.

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
szervezési vezető-tanácsos


