Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2007.(IV.21.) rendelete
a Hunyadi János Általános Művelődési Központban fizetendő térítési díjak megállapítása1
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2008. (IX.25.), 12/2011.(VII.1.), 10/2012. (VII.16.) rendelettel.)

Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 124.§ (21) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézményben fizetendő
térítési díjak mértékéről, az alkalmazható kedvezményekről, valamint a díjfizetési
kötelezettség teljesítésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Hunyadi János Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda által biztosított tánc- és zeneművészeti képzésben részt
vevőkre.
2. §
A térítési díj fizetési kötelezettség, a térítési díj mértéke
(1) A Kötv. 115. § (1) bekezdés c.) pontja értelmében az alapfokú művészetoktatási
intézményben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások a következők:
- a heti hat tanórai foglalkozás gyakorlatának és elméletének elsajátításához, évenkénti
egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi
előadás, továbbá egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az
évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben való részvétel esetén,
- az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások
körében.
(2) A térítési díj mértéke a Kötv. 117. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében tanévenként a
szakmai feladatra - a tanévkezdéstől számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának
a,) zeneművészeti ágban
- 18 éven aluli tanulóknál 10%-a, azaz 15.000,- Ft.
- 18 év feletti, de 22 éven aluli tanulóknál 20%-a, azaz 30.000,- Ft.
b,) táncművészeti ágban
- 18 éven aluli tanulóknál 10%-a, azaz 12.500,- Ft.
- 18 év feletti, de 22 éven aluli tanulóknál 20%-a, azaz 25.000,- Ft.
(3) A térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási
évben nem lehet kevesebb, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás
10 %-a, azaz 10.500.- Ft. zeneművészeti ág esetén illetve más művészeti ág esetében a
feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 20 %-a, azaz 8.000,- Ft.
(4)2 Tanulmányi eredménytől függően alkalmazandó térítési díjak mértéke félévenként táncés zeneművészeti képzésben a következő:
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a, 18 év alatti tanulóknál:
aa) 4,5 tanulmányi átlagtól 7.500,- Ft
ab) 3,5-4,49 tanulmányi átlag esetén 8.500,- Ft
ac) 3,5 tanulmányi átlag alatt 9.500,- Ft
b, 18 – 22 év közötti tanulóknál tanulmányi átlagtól függetlenül
12.000.- Ft/félév.
c3, A tanulmányi átlagtól függetlenül, valamint ha a művészeti oktatást igénybevevő nem az
intézmény tanulója a térítési díj mértéke
12.000.- Ft/félév.

(5) 4Tanulmányi átlagtól függetlenül a kiselőképzősök és előképzősök által fizetendő térítési
díj összege félévenként 2.750.- Ft.
(6)5, 6
(7)7, 8
(8)9 Az önkormányzat a tánc- és zeneművészeti képzésben résztvevők részére az iskola
létesítményeinek, felszereléseinek használatát illetve a hangszerhasználatot
térítésmentesen biztosítja.
(9)10,11 A tandíj mértéke egységesen 12.000.- Ft/félév azon tanuló esetében, aki
a) az intézmény tanulója, de második művészeti szakképesítésre jelentkezik,
b) másik művészetoktatási intézményben jár foglalkozásra,
c) nem az intézmény18 év alatti tanulója, illetve,
18 – 22 év közötti tanuló.
(10)12 Tanulmányi átlagtól függetlenül a hangszeres előképzősök által fizetendő térítési díj összege
félévenként 7.500.- Ft.

3. §
A térítési díj megfizetése Szociális körülmények alapján adható kedvezmények
(1) A tanévre megállapított térítési díjakat, kettő egyenlő részletben, - november 5-ig, illetvemárcius 5-ig kell megfizetni.
(2) Az intézmény vezetője a tanuló által fizetendő térítési díj összegéről, a képzésben
résztvevő tanulót a szolgáltatás igénybevétele előtt legalább 15 nappal határozatban
értesíti, mely tartalmazza a tanuló által igénybe vett szolgáltatás térítési díjának összegét
és befizetésének módját és határidejét; tartalmaz tájékoztatást a szociális helyzeten és
tanulmányi eredményen alapuló kedvezmények igénybevételének feltételeiről.
(3) 50 %-os térítési díjkedvezményben részesül az a tanuló, hallgató, ahol a család összes
nettó jövedelmének egy főre eső összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot 5000
forinttal meghaladó összeghatár alatt van.
(4) 25 %-os térítési díjkedvezményben részesül az a tanuló, hallgató, ahol a család összes
nettó jövedelmének egy főre eső összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot 10
000 forinttal meghaladó összeghatár alatt van.
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(5) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került családok
részére a térítési díjat teljes mértékben átvállalhatja a rendkívüli élethelyzet fennállásáig,
melyet a családnak nem kell megtérítenie. Ebben az esetben az önkormányzat a térítési
díj, illetve tandíj összegét közvetlenül a nevelési, oktatási intézménynek fizeti ki, utalja át.
(6) A térítési díj önkormányzati átvállalása ügyében, ellenérdekű ügyfél hiányában, a
kérelemnek helyt adó határozat egyszerűsített formában meghozható.
(7) A szociális körülmények alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket - tanévenként
kétszer - az intézmény vezetője bírálja el. A kérelemhez csatolni kell a tanulóval,
hallgatóval egy háztartásban élők jövedelemigazolását.
(8) Az intézmény vezetője a kérelmekről határozatban köteles dönteni.
(9) A kedvezmény iránti kérelmeket- szeptember 15-ig, illetve- február 15-ig az intézmény
vezetőjének kell benyújtani.
(10) Az intézményvezető elutasító határozata ellen a Kötv. 83.§-ában meghatározott
szabályok szerint lehet jogorvoslattal élni.
(11) Az intézményvezető részére az önkormányzat körjegyzője a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók névsorát minden év január 15., illetve augusztus 15. napjáig megküldi.
4.§
Záró rendelkezések
(1) A rendelet 3.§ (3)- (4) és (7) bekezdéseiben használt „jövedelem”, „család” és „háztartás”
fogalmak alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4.§ (1) bekezdésének a), c) és f) pontjaiban meghatározottakat kell érteni.
(2) E rendelet 2007. szeptember 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző
gondoskodik.

Kaposmérő, 2007. április 18.

Dr. Kimmel József sk.
körjegyző

Kihirdetve: 2007. április 21.

Dr. Kimmel József sk.
körjegyző

Harangozó Csaba sk.
polgármester

