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Tisztelt Szülők! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a művészetoktatásért fizetendő térítési díj és a tandíj összege a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 34.§ (1) b, a 36.§ (1) bekezdés a, pontja (továbbiakban: 
rendelet) valamint a Szolnoki Tankerületi Központ TK/103/01268-7/2018. számú, „A Szolnoki 
Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata (továbbiakban: szabályzat) alapján kerül 
megállapításra. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC, törvény 16.§ (3) bekezdése értelmében minden esetben 
ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, 
hallási) középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú 
művészetoktatásban való részvétel. A mentességre való jogosultságot hatályos okirattal igazolni kell 
(érvényes jegyzői határozat, szakértői vélemény), külön kérelem benyújtására nincs szükség. 

A Szabályzat 8.§ (1) bekezdésének értelmében szociális helyzetre hivatkozással díjkedvezmény 
kérelmezhető. A kérelem benyújtásához az intézmény rendelkezésre bocsájtja a formanyomtatványt, 
mely a szabályzat 2. számú melléklete. A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal 
kell benyújtani. 

A díjkedvezmény igénylésének feltétele, hogy a tanuló családjában (törvényes képviselője háztartásában) 
az 1 főre jutó nettó jövedelem ne haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 210%-át (59.850 
Ft). A kérelem mellé jövedelemigazolást kell csatolni. A jövedelemigazolások a beadást megelőző 
háromhavi nettó átlagjövedelmet és egyéb jövedelmeket (pl.: családi pótlék igazolása, bírósági határozat 
a gyermektartásdíj fizetéséről, árvaellátás, nyugdíjfolyósításról szóló igazolás, háztartásban élő 
gyermekek tanulói/hallgatói jogviszony igazolása) tartalmazzák. 

A kérelmet a jövedelemigazolással együtt egy példányban minden év szeptember 20-ig kell benyújtani 
az intézmény vezetőjéhez, aki azt 10 napon belül elbírálja. 

Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészeti 
iskolában több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú tanuló estében a 
tanuló törvényes képviselőjének a Szabályzat 4. számú melléklete alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a 
tanuló melyik iskolában, melyik művészeti ágban, illetve melyik tanszakon vesz részt térítésidíj-fizetési 
kötelezettség mellett a képzésben.  

A Szabályzat 10.§ (3) bekezdése értelmében az a tanuló, aki több művészeti ág, több tanszak, több 
főtárgy foglalkozásait veszi igénybe, annak az első tanszak térítési díján felül művészeti áganként, 
főtárgyanként, tanszakonként fizeti a tandíjat. 

A Szabályzat 12.§ (2) bekezdése értelmében a térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanuló 
tanulmányainak első tanévében az intézmény, az életkor és a jogviszony alapján meghatározott 
legalacsonyabb díjtétel. 

A térítési díj illetve a tandíj meg nem fizetése esetén, amennyiben azt a tanuló, kiskorú tanuló esetén 
törvényes képviselője az adott tanév végéig (mind év augusztus 31-ig) nem rendezi, a tanuló a 
következő tanévben nem kezdheti meg tanulmányait az alapfokú művészetoktatási intézményben. A 
fizetési kötelezettség esetén fizetési meghagyásos eljárás indítható. 
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A térítési díjról, tandíjról, annak jogalapjáról, összegéről, a fizetés módjáról, a fizetési határidőről, a 
fizetés elmulasztásának következményéről és a jogorvoslatról az intézmény vezetője írásban (határozat) 
értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőt. 

A tanuló/kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője írásban kérheti a térítési díj félévenkénti 2-2 
részletben, összesen 4 részletben történő megfizetését. Az intézményvezető határozatban dönt az 
engedélyezésről és a megfizetés határidejéről a szabályzat 13.§ (4) bekezdésének alapján.  

Amennyiben a szülő a fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, akkor az intézményvezető 
írásban, határidő megjelölésével szólítja fel a kötelezettség teljesítésére, a mulasztás 
jogkövetkezményeire.  

A Szabályzat, a 2. számú és a 4. számú melléklet letölthető az intézmény honlapjáról és kérhető a 
művészeti iskola vezetőjétől.  

 

Szolnok, 2020. szeptember 01.  

 

                                                                                                               Hegyiné Mladoniczki Éva 

                                                                                                                       intézményvezető 
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