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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Képviselı-testület 224/2007. (VI. 28.) határozatában állapította meg a mővészetoktatásban 
alkalmazandó térítési díjakat és tandíjakat: 

„Az elsı képzés térítési díj köteles, mértéke  

� 18 év alatti tanulók esetén 11.000 Ft/év 

� 18 éven felüli, 22 éven aluli tanulók esetén 16.000 Ft/év. 

A normatív állami hozzájárulással nem támogatott képzések tandíjkötelesek, mértéke 

� Teljes (heti 4 óra) képzés esetén az önköltségi ár 30 %-a,  képzési hónaponként 3. 
600 Ft 

� Rész (heti 2 óra) képzés esetén az önköltségi ár 15 %-a, képzési hónaponként 1.800 
Ft 

A tandíj mértéke a tanulmányi eredményektıl függıen az iskola döntése alapján 
csökkenthetı, de nem lehet kevesebb a megállapított összeg 50 %-ánál.” 

Az oktatási törvény a térítési díjak minimumát szabályozza (csak a mővészetoktatásra vonatkozó 
részek): 

„117. § (1) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányadának 

b) öt-tíz százaléka a … tizennyolc éven aluli tanulóknál; 
c) tizenöt-harminc százaléka a … tizennyolc éven felüli, de huszonkettı éven aluli tanulóknál; 
 (2) A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytıl függıen 

csökkenteni kell, azonban - az (1) bekezdés a) pontja kivételével - nem lehet kevesebb egy tanítási 
évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zenemővészeti ág esetén 
tíz, más mővészeti ág esetén húsz százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzető tanulók 
tekintetében nem alkalmazható, tılük térítési díj nem szedhetı. 

(3) A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - 
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíjat - a vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás 
kivételével - a tanulmányi eredménytıl függıen csökkenteni kell.” 
 
Az iskola számításai szerint a 2009/2010-es tanévben a jelenlegi térítési díjakkal ennek a feltételnek 
már nem felelünk meg, ezért javaslatot tett a díjak emelésére.  
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A mővészetoktatás költségei az elmúlt években jelentısen emelkedtek a kiváló minısítésnek való 
megfelelés érdekében végzett fejlesztések következtében, és a jogszabályi feltételeknek való 
megfelelést is az emelés biztosítja, ezért elfogadását javaslom. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Képviselı-testülete az alapfokú mővészetoktatásban alkalmazandó térítési díjak 
és tandíjak összegét 2009. szeptemberétıl az alábbiakban állapítja meg: 
Az elsı képzés térítési díj köteles, mértéke  

•  18 év alatti tanulók esetén 14.000 Ft/év 
• Rész képzés (heti kevesebb mint 4 óra) esetén 7.000 Ft/év 
•  18 éven felüli, 22 éven aluli tanulók esetén 20.000 Ft/év. 

A normatív állami hozzájárulással nem támogatott képzések tandíjkötelesek, mértékük 
• Teljes (heti 4 óra) képzés esetén az önköltségi ár 30 %-a, 40.000 Ft/év 
• Rész (heti 2 óra) képzés esetén az önköltségi ár 15 %-a, 20.000 Ft/év 

A tandíj mértéke a tanulmányi eredményektıl függıen az iskola döntése alapján 
csökkenthetı, de nem lehet kevesebb a megállapított összeg 50 %-ánál. 
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