Vásárosdombó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2005(IX.15.) számú rendelete
a Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészet Oktatási
Intézmény zeneművészeti ágának térítési díjairól szóló
7./1999.(IX.1.) számú rendelet módosításáról
A közoktatásról szóló 1993. Évi LXXIX. Törvény /továbbiakban : közoktatási törvény, kt
/102.§-a/2/ bekezdésének b. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közoktatási törvény
117.§-ának /4/ bekezdésében foglaltak végrehajtására Vásárosdombó Önkormányzata a
következőket rendeli el:
1.§.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő
a./ alapfokú művészoktatási intézményre
b./ a pedagógusokra
c./ a gyermek, tanulók szüleire, gyámjára / a továbbiaban : szülő /
2.§.
A Vásárosdombói Általános Iskola és Zeneiskola zenetagozatán tanévenként térítési díj
fizetendő, mely a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
- 5-10%-a
18 éven aluli tanulók esetében
- 15-30%-a
18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulók esetében
- alap normatíva 10%-a a 2005/2006 tanévben zenei tanulmányaikat megkezdett
tanuló esetében. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem
alkalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető.
3.§.
A Vásárosdombói Általános Iskola és Zeneiskola zenetagozatán minden tanévben a rendelet
1. Számú függelékében meghatározott térítési díjat kell fizetni.
4.§.
/1/ A térítési díjakat félévkor és tanév végén a tanulmányi eredmény alapján kell
megállapítani.
/2/ A többtanszakos tanuló csak egy tanszakon fizet térítési díjat. Az új, kiselőképző vagy
előképző képzésben részesülő tanulók I. félévben az A II. kategória szerint, II. félévben pedig
már tanulmányi eredményük alapján fizetnek térítési díjat.
/3/ A tanulmányi átlag megállapításánál a főtárgy és a kötelező melléktárgy eredményét kell
figyelembe venni. Nem kell figyelembe venni a fő- és melléktárgyi szorgalmi jegyeket. A
tanulmányi átlageredmény kiszámítását egy tizedes pontosságig kell elvégezni és kerekítés
szabályai szerint kell alkalmazni.
/4/ Az osztály folytatás és saját hibáján kívül nem osztályozott tanuló a legutolsó érvényes
eredményének alapján fizet térítési díjat.
/5/ A megállapított térítési díjakat igény szerint, félévkor a bizonyítványosztás után, tanév
végén pedig beiratkozáskor két egyenlő összegben, illetve havonta egyenlő részletekben kell
befizetni.

5.§.
/1/ A képviselőtestület az oktatási törvény 117.§ /4/ bekezdése alapján a térítési díj
kedvezményre, mentességre adható összeg nagyságát a kiszabott térítési díj iskolaszintű
tömegének 10%-ában állapítja meg.
/2/ Ha a tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül évfolyamot,
szakmai vizsgát ismételni vagy javító vizsgát tenni, szociális kedvezményben nem lehet
részesíteni.
/3/ Szociális és egyéb kedvezmények között az alábbi kedvezményeket kell kérelem alpján
figyelembe venni:
- nagycsaládosok gyermekei / 3 vagy több gyermek esetén, ha legalább
2 gyermek zeneiskolás /
- munkanélküli szülők gyermekei / ha mindkét szülő munkanélküli /
- csonka családok gyermekei / indokolt esetben /
/4/ Fizetési hátralék esetében a hátrányos helyzetű növendék tanulói jogviszonya nem
szüntethető meg.
/5/ A kérelem elbírálását a tagozatvezető javaslata alapján az Iskolatanács végzi.
6.§.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. szeptember 1. napjától kell
alkalmazni.
Vásárosdombó, 2008. augusztus 30.
Szabó László s.k.
Polgármester

Jónás István s.k.
körjegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: Vásárosdombó, 2008. szeptember 1.
Jónás István s.k.
körjegyző

1. számú függelék
1. számú függelék
a./ 18 éven aluli tanulók esetében
I. jeles
II. jó
III. közepes
IV. elégséges

/4,5-5/
/3,5-4,4/
/2,5-3,4/
/2-2,4/

éves térítési díj
10500,11000,11500,12000,-

b./ 18 éven felüli, de 22 éven aluli
tanulók esetében
I. jeles
II. jó
III. közepes
IV. elégséges

/4,5-5/
/3,5-4,4/
/2,5-3,4/
/2-2,4/

21900,22000,22100,22200,-

