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 24/2001. (VII. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj, tandíj fizetési 
kötelezettségéről szóló 40/1996. (XII. 3.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 
29/1996. (X. 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
többször módosított, a közoktatásról szóló 1993. évi XIX. törvény, valamint az 
Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény alapján megalkotja a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségéről szóló 24/2001. (VII. 
03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletét a 
40/1996. (XII. 3.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel módosított 29/1996. (X. 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet módosításáról. 

 1. § A hivatkozott rendelet 1. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
- A 18 éven aluli tanulóknál  

 
 a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányadának 
- jeles   5%-a 
- jó   6%-a 
- közepes   8%-a 
- elégséges 10%-a 

    

2.  § A hivatkozott rendelet 1. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
- A 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál        

 
 a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások 

egy tanulóra jutó hányadának 
- jeles 15%-a 
- jó 20%-a 
- közepes 25%-a 
- elégséges 30%-a 

 

3. § A hivatkozott rendelet 1. §-a az alábbiak szerint c) ponttal egészül ki: 
“Az első évfolyamra beiratkozott hallgatók az első félévben a “4-jó” kategória szerint 

kötelesek a térítési díjat megfizetni.” 
4. § A hivatkozott rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A tanulónak a 22. év elérésétől tandíjfizetési kötelezettsége van, melyek mértékét az 
önkormányzat tanulónként egységesen a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor 
számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25%-a /Ft/tanév mértékben 
határozza meg.  
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Záró rendelkezés 

5. § (1) Jelen rendelet 2001. augusztus 29-én lép hatályba. 
(2) A rendelet jelen módosításával nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.  

B u d a p e s t ,  2001. június 28. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

Általános indokolás 

1-5.  §-hoz: A többször módosított 1990. évi LXXIX. a  Közoktatásról szóló törvény 115-
117.§-a rendelkezik a térítési díj, tandíj-izetésről. A törvény felhatalmazása alapján a 
képviselő- testület 1996-ban alkotta meg helyi rendeletét.  2001-re a rendelet felülvizsgálata 
vált célszerűvé. A rendeletben a térítési-díj, tandíj mértéke meghatározott összegben volt 
rögzítve, amely az infláció miatt mára devalválódott. A nevezett joghely lehetőséget ad, a 
térítési-díj, tandíj a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 
százalékban történő meghatározására.  Jelen rendelet módosítás a törvény felhatalmazása 
alapján ezt tenni lehetővé. 

Részletes indokolás 

1. § A táblázat az új térítési díjak fizetési előírását foglalja magába a 18 éven aluli 
tanulóknál tanulmányi eredménytől függően. A rendelet eredeti szabályozása a számítási 
módok megváltozása miatt hatályát veszti.  

2. § A táblázat az új térítési díjak fizetési előírását foglalja magába a 18. éven felüli, de 22. 
éven aluli tanulóknál, eredménytől függően. Az első szakaszhoz hasonlóan, a számítási 
módok megváltozása miatt az Alaprendelet eredeti szabályozása hatályát veszti.  

3. § Az Alaprendelet 1. §-át egy új, c) pont egészítené ki, mert az OKB 148/2001. (V. 4.) 
számú határozata az első évfolyam első félévére beiratkozott hallgatók térítési díjára tett 
javaslatot, mely módosítást jelen rendelet 3. §-a rögzíti.  

4.  § A módosítás a 22. év elérése után a tandíjfizetési kötelezettség új kiszámítási módját 
tartalmazza. A rendelet határozott összegben állapította meg, mely jelen módosítás után, 
igazodva az új számítási módokhoz, szintén százalékos formában kerülne megállapításra.  

5. § A rendelet módosítása a többször módosított 1993. évi LXXIX. Közoktatásról szóló 
törvény alapján csak az új tanév kezdetén léphet életbe.   

B u d a p e s t ,  2001. június 28. 
    

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 


