Balassagyarmati Tankerület
Rózsavölgyi Márk AMI – KLIK 112010
2017 – 2018. tanév TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése
tárgya:
hatálya:
kiterjed:

a térítési díj és tandíj fizetés mértéke és rendje a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészeti Iskolában
2017. szeptember 1-étől
minden az iskolával jogviszonyban álló térítési díj vagy tandíj fizetésére kötelezett tanulóra

A 2017-2018. tanévben, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában az igénybe
vehető szolgáltatások után fizetendő térítési díj mértékét a 2011. évi CXC. trv. 16.§, a 20/2012 (VIII.31.) 18.§(1-3),
rendeletében, valamint az intézmény fenntartójának rendelkezései határozzák meg. A térítési és tandíj mértéke
egy tanévre meghatározott. A díjak összege az elrendelés mellékletében rögzített táblázatban található. A
Rózsavölgyi Márk AMI-val tanulói jogviszonyban álló növendékeknek, az első félévben befizetett díj és a második
félévben befizetendő részarányos összeg együttesen tartalmazza a fizetendő éves díjat.
Zeneművészeti ág - egyéni képzés Táncműv. ág - csop. képzés
6-18 év közötti tanulók
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi
Fizetendő
Tanulmányi
Fizetendő
átlag
féléves díj
átlag
féléves díj
4,5-5,0
4,5-5,0 között
8 300 Ft között
9 000 Ft
4,0-4,4
4,0-4,4 között
9 900 Ft között
9 600 Ft
3,5-3,9
3,5-3,9 között
13 300 Ft között
10 200 Ft
3,0-3,4
3,0-3,4 között
16 600 Ft között
10 800 Ft
2,0-2,9
2,0-2,9 között
24 900 Ft között
11 400 Ft
elégtelen
33 100 Ft elégtelen
12 000 Ft
18-22 év közötti tanulók
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0
4,5-5,0 között
24 900 Ft között
9 000 Ft
4,0-4,4
4,0-4,4 között
28 200 Ft között
10 200 Ft
3,5-3,9
3,5-3,9 között
31 500 Ft között
11 400 Ft
3,0-3,4
3,0-3,4 között
33 100 Ft között
12 000 Ft
2,0-2,9
2,0-2,9 között
49 700 Ft között
18 000 Ft
elégtelen
66 300 Ft elégtelen
24 000 Ft

Képzőműv. ág - csop. képzés
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi
Fizetendő
átlag
féléves díj
4,5-5,0
között
10 100 Ft
4,0-4,4
között
10 800 Ft
3,5-3,9
között
11 500 Ft
3,0-3,4
között
12 200 Ft
2,0-2,9
között
12 800 Ft
elégtelen
13 500 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0
között
10 100 Ft
4,0-4,4
között
11 500 Ft
3,5-3,9
között
12 800 Ft
3,0-3,4
között
13 500 Ft
2,0-2,9
között
20 300 Ft
elégtelen
27 000 Ft

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év
között, a 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 36.§ (1) a)
pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)

TANDÍJAK MÉRTÉKE
(6-18 év között, a 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet
36.§ (1) a) pontban
meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0
között
10 100 Ft
4,0-4,4
között
13 500 Ft
3,5-3,9
között
16 900 Ft
3,0-3,4
között
20 300 Ft
2,0-2,9
között
23 700 Ft
elégtelen
27 000 Ft

4,5-5,0 között

24 900 Ft

4,0-4,4 között

33 100 Ft

3,5-3,9 között

41 400 Ft

3,0-3,4 között

49 700 Ft

2,0-2,9 között
elégtelen

58 000 Ft
66 300 Ft

TANDÍJAK MÉRTÉKE
(6-18 év között, a 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet
36.§ (1) a) pontban
meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0
között
9 000 Ft
4,0-4,4
között
12 000 Ft
3,5-3,9
között
15 000 Ft
3,0-3,4
között
18 000 Ft
2,0-2,9
között
21 000 Ft
elégtelen
24 000 Ft
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Színműv. ág - csop. képzés
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi Fizetendő
átlag
kerekítve
4,5-5,0 között

8 700 Ft

4,0-4,4 között

9 300 Ft

3,5-3,9 között

9 800 Ft

3,0-3,4 között

10 400 Ft

2,0-2,9 között
11 000 Ft
elégtelen
11 600 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között

8 700 Ft

4,0-4,4 között

9 800 Ft

3,5-3,9 között

11 000 Ft

3,0-3,4 között

11 600 Ft

2,0-2,9 között
17 400 Ft
elégtelen
23 200 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE
(6-18 év között, a
229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 36.§ (1) a)
pontban meghatározott
mértéket meghaladó
tanóra esetén)
4,5-5,0 között

8 700 Ft

4,0-4,4 között

11 600 Ft

3,5-3,9 között

14 500 Ft

3,0-3,4 között

17 400 Ft

2,0-2,9 között
elégtelen

20 300 Ft
23 200 Ft

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év
alatt, 18 év felett, a tanulmányi
követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő
megismétlése, továbbá minden
tanórai foglalkozás annak, aki
nem tanköteles, feltéve, hogy
nem áll tanulói jogviszonyban a
nappali rendszerű vagy nappali
oktatás munkarendje szerinti
oktatásban, valamint annak, aki
a huszonkettedik életévét
betöltötte)

4,5-5,0 között
4,0-4,4 között
3,5-3,9 között
3,0-3,4 között
2,0-2,9 között
elégtelen

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6
év alatt, 18 év felett, a
tanulmányi követelmények
nem teljesítése miatt az
évfolyam második vagy
további alkalommal történő
megismétlése, továbbá
minden tanórai foglalkozás
annak, aki nem tanköteles,
feltéve, hogy nem áll tanulói
jogviszonyban a nappali
rendszerű vagy nappali
oktatás munkarendje
szerinti oktatásban,
valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét
betöltötte)

4,5-5,0
33 100 Ft között
4,0-4,4
41 400 Ft között
3,5-3,9
49 700 Ft között
3,0-3,4
58 000 Ft között
2,0-2,9
66 300 Ft között
82 900 Ft elégtelen

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6
év alatt, 18 év felett, a
tanulmányi követelmények
nem teljesítése miatt az
évfolyam második vagy
további alkalommal történő
megismétlése, továbbá
minden tanórai foglalkozás
annak, aki nem tanköteles,
feltéve, hogy nem áll tanulói
jogviszonyban a nappali
rendszerű vagy nappali
oktatás munkarendje
szerinti oktatásban, valamint
annak, aki a huszonkettedik
életévét betöltötte)

4,5-5,0
12 000 Ft között
4,0-4,4
15 000 Ft között
3,5-3,9
18 000 Ft között
3,0-3,4
21 000 Ft között
2,0-2,9
24 000 Ft között
30 000 Ft elégtelen

TANDÍJAK MÉRTÉKE
(6 év alatt, 18 év felett, a
tanulmányi
követelmények nem
teljesítése miatt az
évfolyam második vagy
további alkalommal
történő megismétlése,
továbbá minden tanórai
foglalkozás annak, aki
nem tanköteles, feltéve,
hogy nem áll tanulói
jogviszonyban a nappali
rendszerű vagy nappali
oktatás munkarendje
szerinti oktatásban,
valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét
betöltötte)

13 500 Ft 4,5-5,0 között

11 600 Ft

16 900 Ft 4,0-4,4 között

14 500 Ft

20 300 Ft 3,5-3,9 között

17 400 Ft

23 700 Ft 3,0-3,4 között

20 300 Ft

27 000 Ft 2,0-2,9 között
33 800 Ft elégtelen

23 200 Ft
29 000 Ft

Csoportos főtárgy
(szolfézs előképző)
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi
Fizetendő
átlag
féléves díj
4,5-5,0 között
4 800 Ft
4,0-4,4 között
5 100 Ft
3,5-3,9 között
5 500 Ft
3,0-3,4 között
5 800 Ft
2,0-2,9 között
6 100 Ft
elégtelen
6 400 Ft

A tanulói jogviszony legalább egy tanítási évre létesül. A keletkezett jogviszony megszűnése - tanév
közben - nem vonja maga után automatikusan a befizetett térítési díj, tandíj visszatérítésének lehetőségét.
Több tanszakon tanuló növendék, egy tanszakon (főtárgy) fizet térítési díjat. További (főtárgy) tanszakon
tandíj fizetésére kötelezett. Térítési díj fizetésére kötelezett a vendégtanulói jogviszonyban tanuló is. A
szülőnek nyilatkoznia kell, mely tanszakra fizeti a térítési díjat. A tanuló vagy kiskorú tanuló esetén a szülő
nyilatkozatot köteles tenni, hogy hány alapfokú művészetoktatási intézményben vesz igénybe szolgáltatást,
mely iskolában veszi igénybe térítési díj fizetése mellett az oktatást. 20/2012 (VIII.31.) 18§(1-3)
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A térítési/tandíjak befizetésének rendje
A térítési és tandíj fizetési kötelezettséget az iskola székhelyén illetve kihelyezett tagozatainkon a
főtárgy tanárnál (2660 Balassagyarmat Óváros tér 11.) kell teljesíteni az alábbiak szerint:

befizetés napjai
I. félév
2017. szeptember 11 - 22
I. félév
2017. október 02- 14
II. félév
2018. február 05 – 28

ideje
09.00 – 17.00h
között
09.00 – 17.00h
között
09.00 – 17.00h
között

Kire vonatkozik?
valamennyi növendék, kérem, a bizonyítványt is
hozzák magukkal!
előzetes értesítés alapján
kedvezményesek
valamennyi növendék

AZ IGÉNYBE VEHETŐ szociális KEDVEZMÉNYEK:
- teljes fizetési mentességet kap a HH (hátrányos helyzetű) és a HHH (halmozottan hátrányos) tanuló. A jegyző
védelmébe vett, ill. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulónak a mentesség fenntartásához
jogszabályban meghatározott további nyilatkozat alapján biztosítható a mentesség. A határozatról készített
fénymásolattal ill. az eredeti bemutatásával ezt igazolni kell.
- a megállapított térítési és tandíj mértékéből fizetési kedvezményt - 10-90% - kaphat az a tanuló, ahol a
családban, az egy főre jutó jövedelem nem éri el a jogszabályban (legkisebb öregségi nyugdíj: 28.500,-Ft) megjelölt
meghatározott százalékot (131 – 210%). A kedvezmény igénybevételének feltételei:

*kérvény kitöltése (formanyomtatvány)
*jövedelemigazolás (nettó fizetésigazolás, családi pótlék, nyugdíj, munkanélküli segély, tartásdíj,
rendszeres szociális segély, stb.)
*főtárgy tanár javaslata, melyet a kérvényre kell rávezetni.
A BEFIZETÉS MÓDJA:
- a fizetési kötelezettség teljesítéséhez kedvezményt a szülő vagy a nagykorú tanuló az intézmény által kiadott
nyomtatványon írásban kérheti, valamennyi jövedelem igazolása, valamint 18 éven felüli növendék esetében
iskolalátogatási igazolást mellékelve.
- a tanuló a térítési díjat ill. a tandíjat az I. ill. II. félévben a meghatározott időpontokban az iskola székhelyén
köteles befizetni, illetve kihelyezett tagozatainkon a főtárgy tanárnál. Fizetési kötelezettségének – határidőre elmulasztása esetén a növendéket a zeneiskola tanulóinak névsorából töröljük.
A 2017-2018. tanévben, szeptember 1.-től:
feladat
határidő
felelős
kérvény beadása
szülő, főtárgy tanár
2017. szeptember 15.
értesítés
az
igénybe
vehető 2017. szeptember 30.
igazgató, főtárgy tanár iskolatitkár
kedvezményekről
befizetések a kihirdetett beosztás lásd a lap tetejét!
igazgató, iskolatitkár, főtárgy tanár
szerint
fizetési felszólítások kiadása
I. félév: 2017. november 01.
igazgató, iskolatitkár, főtárgy tanár
II. félév: 2018. február 24.
értesítés a fizetés nem teljesítéséről, A felszólítástól számított 15 nap igazgató, iskolatitkár, ig. h. főtárgy
törlés a névsorból
után.
tanár
Balassagyarmat, 2017-09-01.
Csábi István
intézményvezető
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