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29/1996. (X. 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj, tandíj-fizetési
kötelezettségéről
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz.
törvény módosításáról az 1996. évi LXII. törvény 115. § (1) bek. c) pontja, a 116. § (1) bek.
a), pontja és a 117. § (1) bek. b-c) pontja, a 117. § (3), a 124. § (21) a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Térítési díj
1. § A Dohnányi Ernő Zeneiskolában tanévenként térítési díj illetve meghatározott esetben
tandíj fizetendő. Az önkormányzat a térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően
differenciáltan állapítja meg.
Ennek megfelelően a Dohnányi Ernő Zeneiskolában az alábbi térítési díjakat kell fizetni:
a) a 18 éven aluli tanulóknál:
jeles
2.300,- Ft/év
jó
2.900,- Ft/év
közepes
3.600,- Ft/év
elégséges
4.000,- Ft/év
b) a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál
jeles
7.550,- Ft/év
jó
8.000,- Ft/év
közepes
9.000,- Ft/év
elégséges
10.000,- Ft/év
Tandíj
2. § A tanulónak a 22. év elérésétől tandíjfizetési kötelezettsége van, melynek mértékét az
Önkormányzat
- tanulónként egységesen 11.250,- Ft/évben határozza meg.
A rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
3. § (1) A tanuló tanulmányi eredményének megállapításánál a főtárgy és a kötelező
melléktárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni.
(2) A térítési díjat félévkor és tanév végén a tanulmányi eredmény alapján kell
megállapítani.
(3) A térítési díj magában foglalja az iskola létesítményeinek és felszereléseinek
igénybevételét és használatát.
(4) A kedvezményezettek köréről, s a kedvezmény mértékéről, a szociális helyzetet
figyelembe véve, az igazgató dönt, az iskolaszék vagy annak hiányában a szülői szervezet
javaslata alapján.
(5) Mentesség adható - ha a tanuló állami gondozott,
- ha nagycsaládban él (eltartó, vagy eltartott),
- ha a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimálbér mértékét nem
haladja meg.

(6) A térítési díjat félévenként szeptember 30-ig és február 28-ig kell az iskola által adott
eljárási rend alapján befizetni, melynek nem fizetése a tanulói jogviszony megszűnését
eredményezi.
Záró rendelkezések
4. § Jelen rendelet előírásait az 1996. október 1-től kell alkalmazni. A 24/1994. (X. 27.) sz.
rendelet 1996. október 1-vel hatályát veszti.
B u d a p e s t , 1996. szeptember 26.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS
1. §-hoz A Ktv. 115. §-ának felhatalmazása alapján meghatározódik a tanuló által fizetendő
térítési díj. Ez a 117. § (1) bek. alapján: Tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor
számított - folyókiadások - egy tanulóra jutó hányadának
a) a 18 éven aluli tanuló esetében a Ktv. 117. (1) bek. c) pontja, a Ktv. 117. § (1) bek.
b) pontja alapján 5-15 %
b) a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanuló esetében a Ktv. 115. § (1) bek. c) pontja és
a Ktv. 117. § (1) bek. c) pontja alapján 15-30% melyet a Ktv. 117. § (2) bek. szerint
tanulmányi eredménytől függően differenciálni kell, s ennek mértékét az Önkormányzat
határozza meg.
2. §-hoz A Ktv. 116. § (1) bek. a) pontja alapján a 22 éven felüli tanulók tandíjat fizetnek.
Ez a Ktv. 117. § (3) bek. szerint: Nem haladhatja meg a szakmai feladatra a tanévkezdéskor
számított folyókiadások egy tanulóra jutó hányadát, ennek mértékét az Önkormányzat
tanulónként egységesen 25%-ban határozza meg. A 22 éven felüli tanulók előmenetelét
érdemjeggyel nem minősítik, így a tandíj tanulmányi eredmény alapján nem differenciálható.
3. §-hoz Végrehajtásra
figyelembevételével.
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4. §-hoz A rendelet hatálybalépésének időpontját jelöli meg. Az új rendelettel az előző
rendelet hatályát veszti.
B u d a p e s t , 1996. szeptember 26.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

