TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése
a 2012/2013-As tanévben
tárgya:
a térítési díj és tandíj fizetés mértéke és rendje a
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában
hatálya: 2012. szeptember 4-től 2013. június 30-ig
kiterjed: minden, az iskolával jogviszonyban álló térítési díj vagy
tandíj fizetésére kötelezett tanulóra
A 2012/2013. tanévben, a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti
Szakközépiskolában az igénybe vehető szolgáltatások után fizetendő térítési
díj mértékét az 1993. évi LXXIX. trv. 117.§, a 11/1994 9.§ valamint
Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Képviselő testületének
14/1999.(IX.22.) XI. ÖK. sz. rendelete és az ezt követő módosító 15/2011.
(IV. 28.) önkormányzati rendelete szabályozzák.
A jogszabályok meghatározzák a kiszámítás alapját, az adható kedvezmények
mértékét és a befizetés rendjét is.
Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Képviselő testületének
14/1999.(IX.22.) XI. ÖK. sz. rendeletének 13. §(1) alapján, miszerint a
„Térítési díjat, valamint a tandíjat tanévenként féléves időtartamra előre kell
megfizetni”- elrendelem a fizetendő térítési és tandíjak félévenkénti
befizetését.

A tanulói jogviszony egy tanítási évre létesül. A keletkezett jogviszony
megszüntetése - tanév közben - nem vonja maga után a befizetett
térítési díj, tandíj visszatérítésének lehetőségét.

ZENEISKOLAI NÖVENDÉKEK DÍJKATEGÓRIÁI
2010. SZEPTEMBER 1-TŐL BEIRATKOZÓ NÖVENDÉKEK FÉLÉVRE VONATKOZÓ
FIZETÉSI ÖSSZEGE A 2012/2013-AS TANÉVBEN:
Térítési díj a 6 és 18 éves kor közötti, valamint 18 év feletti, de még
középiskolába járó növendékek részére:
tárgy
hangszeres főtárgy

csoportos előképző és/vagy
kezdő hangszeres

tanulmányi átlag szerinti
kategória
Kitűnő (5)
Jeles (4,5)
Jó (3,5 - 4)
Közepes (2,5 - 3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)
első félévben

félévi díj
7.500.15.000.22.500.27.500.30.000.37.500.7.500.-

Térítési díj a 18 és 22 éves kor között tanulói jogviszonnyal nem rendelkező
növendékeknek
tárgy
hangszeres főtárgy

tanulmányi átlag szerinti
kategória
Kitűnő (5)
Jeles (4,5)
Jó (3,5 - 4)
Közepes (2,5 - 3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

félévi díj

tanulmányi átlag szerinti
kategória
Kitűnő (5)
Jeles (4,5)
Jó (3,5 - 4)
Közepes (2,5 - 3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

félévi díj

20.000.40.000.60.000.70.000.80.000.100.000.-

TANDÍJ - 22 év felett
tárgy
hangszeres főtárgy

50.000.100.000.150.000.175.000.200.000.250.000.-

2012/2013. tanév I. félévének zeneiskolai térítési díjai /tandíjai a RÉGI (2010.
SZEPTEMBER

1. ELŐTT BEIRATKOZOTT) növendékek részére:

Térítési díj a 6 és 18 éves kor közötti, valamint 18 év feletti, de még
középiskolába járó növendékek részére:
tárgy
hangszeres főtárgy

csoportos előképző és/vagy
kezdő hangszeres

tanulmányi átlag szerinti
kategória
Kitűnő (5)
Jeles (4,5)
Jó (3,5 - 4)
Közepes (2,5 - 3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)
első félévben

félévi díj
5.500.6.290.7.550.13.835.22.640.25.160.5.500.-

Térítési díj a 18 és 22 éves kor között tanulói jogviszonnyal nem rendelkező
növendékeknek
tárgy
hangszeres főtárgy

tanulmányi átlag szerinti
kategória
Kitűnő (5)
Jeles (4,5)
Jó (3,5 - 4)
Közepes (2,5 - 3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

félévi díj

tanulmányi átlag szerinti
kategória
Kitűnő (5)
Jeles (4,5)
Jó (3,5 - 4)
Közepes (2,5 - 3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

félévi díj

15.850.18.870.22.640.41.510.67.925.75.474.-

TANDÍJ - 22 év felett
tárgy
hangszeres főtárgy

26.415.31.450.37.740.69.020.112.940.125.790.-

A tanuló vagy a szülő (kiskorú tanuló esetén) nyilatkozatot köteles tenni, hogy
hány alapfokú művészetoktatási intézményben vesz igénybe szolgáltatást.
Meg kell jelölnie, mely intézményben veszi igénybe térítési díj fizetése mellett
az oktatást. (11/1994 (VI.8)MKM 9.§)

SZAKKÖZÉPISKOLAI NÖVENDÉKEK TANDÍJ-KATEGÓRIÁI
A szakközépiskolai képzés a törvény szerinti korosztályoknak ingyenes.
Tandíjfizetési kötelezettsége van a 23 év feletti diáknak, valamint az évfolyamát
harmadszor megismétlő diáknak:

TANDÍJ - 23 év felett
tárgy
hangszeres főtárgy

tanulmányi átlag szerinti
kategória
Kitűnő (5)
Jeles (4,51)
Jó (3,51 - 4)
Közepes (2,51 - 3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

félévi díj
165.850.331.700.497.560.580.490.663.320.829.270.-

A BEFIZETÉS MÓDJA:
a tanuló a térítési díjat ill. a tandíjat az I. ill. II. félévben a meghatározott
időpontokban csekken (vagy átutalással) fizeti be.
- A térítési és tandíj fizetési kötelezettséget az iskolában kapott – GAMESZcsekken kell teljesíteni. A befizetést OTP-Bankban kérjük teljesíteni!!
- Fizetési kötelezettségének – határidőre - elmulasztása esetén a növendéket a
zeneiskola tanulóinak névsorából töröljük. A térítési díj, tandíj iskolánk
költségvetésének részét képezi.
AZ IGÉNYBE VEHETŐ szociális KEDVEZMÉNYEK:
- teljes fizetési mentességet kap az a tanuló, akit a jegyző védelmébe vett, ill. rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesül. A határozatról készített fénymásolattal ill. az
eredeti bemutatásával ezt igazolni kell. /1993.évi LXXIX. trv. 114§(2), 133§(7)./
- kedvezmény jövedelem alapján:
Kérelemre az önkormányzati Rendelet alapján megállapított térítési, illetve tandíjat a
szociálisan rászoruló családok esetében az intézmény igazgatója – a rászorultság igazolása
mellett figyelembe véve a növendék tanulmányi eredményét is - mérsékelheti.

A SZOCIÁLIS KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:
*kérvény kitöltése (formanyomtatvány, letölthető, ill. iskolában kapható)
*jövedelemigazolás (nettó fizetésigazolás, családi pótlék, nyugdíj, munkanélküli
segély, tartásdíj, rendszeres szociális segély, stb.)
*főtárgy tanár javaslata, melyet a kérvényre kell rávezetni.
*18 éven felüli növendék esetében iskolalátogatási igazolás
Az adható kedvezmény mértéke (25, 50, 100%) tanulmányi eredménytől, valamint az egy
főre jutó nettó jövedelem mértékétől függően.
ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK TOVÁBBI SZEMPONTJAI:
* gyermekét egyedül nevelő szülő gyermeke/gyermekei
* 3 ill. több gyermeket nevelő szülő gyermeke/gyermekei
* munkanélküli szülő gyermeke/gyermekei
* önálló keresettel és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező fiatal vagy főiskolai, egyetemi
hallgató
*tartósan beteg gyermeket nevelő szülő gyermeke/gyermekei

A 2012/2013-as tanévben:
feladat
határidő
kérvény beadása
2011. június 15.
értesítés az igénybe vehető 2011. június 20.
kedvezményekről
befizetések csekken
2011. június 24.

felelős
szülő, főtárgy tanár
igazgató, ig.h., főtárgy
tanár
igazgató, gazd. ügyint.,
kijelölt munkatársak
fizetési felszólítások kiadása
I. félév: 2012. szeptember 7.
igazgató, ig.h., gazd.
II. félév: 2013. február 22.
ügyint. főtárgy tanár
értesítés
a
fizetés
nem A felszólítástól számított 1 igazgató, ig.h., gazd.
teljesítéséről,
törlés
a hónap után.
ügyint. főtárgy tanár
névsorból

Budapest, 2012. június 08.

Mészáros Lászlóné
igazgató sk.

