
Szerencs Város Önkormányzata 
11/2008. (V. 22.)  

R E N D E L E T E 
 

a Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvodában 
művészeti alapiskolai képzésben résztvevő  

tanulók által fizetendő térítési díjak, tandíjak mértékének megállapításáról  
 

 
Szerencs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 115. § (1) 
bekezdés c. pontja, a 116. § (1) bekezdés a. pontja, illetve a 117.§ (1) bekezdés b és c. pontja, 
valamint a (2), (3) és (4) bekezdése alapján a alábbi rendeletet alkotja: 

 
Térítési díjak és  tandíjak mértéke az egyéb művészeti ágak (képző- és iparművészeti ág, 

színművészet-bábművészet ág, táncművészeti ág) vonatkozásában 
 

1. § 
 
(1) A 2005/2006-os tanév előtt tanulmányaikat megkezdő tanulóknak a 2008/2009-es  

tanévtől kezdődően az alábbi térítési díjat kell fizetniük: 
 

(a) Éves térítési díj: jeles (4,51-5,0): 4.000 Ft 
   jó (3,51-4,5):  5.000 Ft 
   közepes (2,51-3,5): 6.000 Ft 
   elégséges (2- 2,50): 8.000 Ft 
(b) Féléves térítési díj: minden esetben az éves térítési díj fele 
 
(2) Azoknak a tanulóknak, akik a művészeti alapiskolai képzésben tanulmányaikat a 

2005/2006-os tanévben vagy azt követően kezdték meg, a következő térítési díjat kell 
fizetniük: 

 
 
(a) Éves térítési díj: jeles (4,51-5,0): 11.800 Ft 
   jó (3,51-4,5):  12.800 Ft 
   közepes (2,51-3,5): 13.800 Ft 
   elégséges (2- 2,50): 15.800 Ft 
(b) Féléves térítési díj: minden esetben az éves térítési díj fele 
 
(3) Az előkészítő évfolyam tanulói a térítési díj 50%-át kötelesek megfizetni. 
 

2. § 
 
(1) A tandíjfizetésre kötelezetteknek a 2008/2009-es tanévtől kezdődően az alábbi tandíjat 
kell fizetniük: 
(a) Éves tandíj: jeles (4,51-5,0): 24.000 Ft 
   jó (3,51-4,5):  25.000 Ft 
   közepes (2,51-3,5): 26.000 Ft 
   elégséges (2- 2,50): 28.000Ft 
 
(a) Havi tandíj: jeles (4,51-5,0): 2400 Ft 
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   jó (3,51-4,5):  2500 Ft 
   közepes (2,51-3,5): 2600 Ft 
   elégséges (2- 2,50): 2800 Ft 
 
 
(2) A művészeti tanulmányok megkezdését követő első tanévben a fizetendő tandíj 
egységesen 26.000 Ft, a majd tanévenként a tanulmányi eredménytől függően változik a 
fentiek szerint. 
 
 

Térítési díjak mértéke a zeneművészeti ág vonatkozásában 
 

3. § 
 
(1) A tanulmányaikat a 2005/2006-os tanévet megelőzően megkezdetteknek az alábbi térítési 

díjakat kell fizetniük: 
 
a) Éves térítési díj: 18 éven aluliak esetében: jeles  (4,51-5,0): 4.000 Ft 
       jó  (3,51-4,5): 5.000 Ft 
       közepes (2,51-3,5): 6.000 Ft 
       elégséges (2- 2,50): 8.000 Ft 
 
   18 éven felüliek esetében: jeles  (4,51-5,0): 13.000 Ft 
       jó  (3,51-4,5): 17.000 Ft 
       közepes (2,51-3,5): 21.000 Ft 
       elégséges (2- 2,5): 25.000 Ft 
 
b) Féléves térítési díj: minden esetben az éves térítési díj fele 

 
(2) A tanulmányaikat a 2005/2006-os tanévben vagy az után megkezdőknek az alábbi térítési 

díjakat kell fizetniük: 
 
a) Éves térítési díj: 18 éven aluliak esetében: jeles  (4,51-5,0): 10.500 Ft 
       jó  (3,51-4,5): 13.000 Ft 
       közepes (2,51-3,5): 15.500 Ft 
       elégséges (2- 2,5): 18.000 Ft 
 

18 éven felüliek esetében: aki tanulói jogviszonyban áll, a 22 éves 
kor betöltéséig a fenti térítési díjat kell fizetnie. 
( a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezőkre a tandíjat szabályozó 
törvény vonatkozik) 

 
b) Féléves térítési díj: minden esetben az éves térítési díj fele 

 
 

A térítési díj kiszámításának alapjául szolgáló tanulmányi átlag megállapításának szabályai 
 
(3) Az előkészítő évfolyam tanulói a térítési díj 50%-át kötelesek megfizetni. 
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4.§ 
 

 (1) A főtárgy és a kötelező melléktárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni. 
(2) Nem kell figyelembe venni a  fő- és melléktárgyi szorgalmi jegyeket. 
(3) A tanulmányi átlageredmény kiszámítását egy tizedesjegyig kell elvégezni, a 
kerekítés szabályai szerint. 
(4) Az osztályfolytatós (OF) és a saját hibáján kívül nem osztályozható (NO) tanuló a 
legutolsó érvényes eredményének alapján fizet térítési díjat. 

 
Tandíjak mértéke a zeneművészeti ág vonatkozásában 

 
5. § 

 
A tandíjfizetésre kötelezetteknek a 2008/2009-es tanévtől kezdődően az alábbi tandíjat kell 
fizetniük: 
 
Éves tandíj:  jeles (4,51-5,0): 40.000 Ft 
   jó (3,51-4,5):  50.000 Ft 
   közepes (2,51-3,5): 60.000 Ft 
   elégséges (2- 2,5): 80.000 Ft 
 
 
Havi tandíj:  jeles (4,51-5,0): 4.000 Ft 
   jó (3,51-4,5):  5.000 Ft 
   közepes (2,51-3,5): 6.000 Ft 
   elégséges (2- 2,5): 8.000 Ft 
 

Szociális kedvezmények 
 

6. § 
 
(1) A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvodában 
művészeti tanulmányokat folytató tanuló térítési díj kedvezményben részesülhet, ha 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
 
(2) A tanuló tanulmányi eredményétől függően a tandíjat csökkenteni kell, de a legkisebb 
befizetendő tandíj összege nem lehet kevesebb, mint a tanévenként a szakmai feladatra 
megállapított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a tíz százaléka. 

 
A tandíj, térítési díj befizetésére és felhasználására vonatkozó szabályok 

 
7.§ 

 
(1) A térítési díjat a tanév végén, a tanulmányi eredmény alapján kell megállapítani 
(2) A térítési díj befizetési határideje:   október 5.  /első félév/ 

március 15. /második félév/ 
 
(3) A tandíj befizetésének határideje:   tárgyhónap 5. napja 
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(4) A befizetett térítési díjakat és tandíjakat iskolai felszerelések és hangszerek vásárlására 
kell fordítani. 
(5) A befizetés módjára vonatkozó részletes szabályokat az intézmény SZMSZ-ében kell 
meghatározni. 
 

Hatályba léptető rendelkezések 
 

8. § 
 
Jelen rendelet 2008. május 23. napján lép hatályba, egyidejűleg a 30/2006. (XI. 02.), valamint 
a 31/2006. (XI. 02.) ök. rendelet hatályát veszti. 
 
Szerencs, 2008. május 22.  
 
 
 
 

dr. Bíró László sk.     Rónavölgyi Endréné sk. 
               címzetes főjegyző                 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék:  
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