HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2012. (VI.7.) önkormányzati rendelete
"a Herend Város Önkormányzata fenntartásában működő Herendi Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjairól és tandíjairól "
Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés b) pontjában, a 117. § (4) bekezdésében és a 124.§ (21)
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Herend Város Önkormányzata fenntartásában működő Herendi
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre (a továbbiakban: Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény) és a vele tanulói jogviszonyban állókra (a továbbiakban: tanuló)
terjed ki.
2. A térítési díj és tandíj mértéke
2. § (1) Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a tanuló által fizetendő térítési díj
összege a 2012/2013. tanévre vonatkozóan:
a) 18 éven aluli tanulónál 3,5 tanulmányi átlag alatt 25 200 forint,
b) 18 éven aluli tanulónál 3,51 és 4,5 tanulmányi átlag között 21 800 forint,
c) 18 éven aluli tanulónál 4,51 tanulmányi átlag felett 16 800 forint,
d) 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulónál 3,5 tanulmányi átlag alatt 31 920 forint,
e) 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulónál 3,51 és 4,5 tanulmányi átlag között 30 240
forint,
f) 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulónál 4,51 tanulmányi átlag felett 28 560 forint.
(2) Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a tanuló által fizetendő tandíj összege a
2012/2013. tanévre vonatkozóan:
a) 3,5 tanulmányi átlag alatt 50 400 forint,
b) 3,51 és 4,5 tanulmányi átlag között 43 600 forint,
c) 4,51 tanulmányi átlag felett 33 600 forint.
3. Szociális kedvezmények a térítési- és tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél és a
kedvezmények megállapításának rendje
3. § (1) A tanuló szociális helyzete alapján a térítési díj és a tandíj összege - kérelemre legfeljebb 25 %-kal mérsékelhető. A mérséklésről az intézmény igazgatója a benyújtott
dokumentumok alapján dönt.
(2) Szociális helyzete alapján nem adható térítési díj- és tandíjcsökkentő kedvezmény annak a
tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi
nyugdíj összegének 150%-át eléri vagy meghaladja.
(3) A kedvezmények elbírálásánál a kiskorú és a nagykorú eltartott tanulóknál a szülők
(gondviselők) vagyoni és jövedelmi helyzetét, a nagykorú és eltartásáról önmaga gondoskodó
tanuló esetében a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyait kell figyelembe venni. A
megállapított térítési és tandíj megfizetése ennek megfelelően kötelező.
(4) Ha a tanulót azért terheli térítési, illetve tandíjfizetési kötelezettség, mert a tanulmányi
követelmények nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot megismételni, szociális
kedvezményben nem lehet részesíteni.

4. A kedvezmények megállapításának rendje, a díjak befizetésének esedékessége

4. § (1) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való igényét az intézmény tanulója
minden év június 15-éig terjesztheti elő.
(2) Rendkívüli körülmények miatt a térítési- és tandíj megfizetésének halasztását a tanuló
bármikor kérheti.
(3) A kedvezményre való jogosultságot beiratkozáskor, a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
Késve benyújtott dokumentumok alapján a kedvezményeket, mentességeket csak a következő
félévkor lehet érvényesíteni.
(4) A tanuló a szociális helyzet alapján megállapított kedvezmény esetén a jogosultság alapjául
szolgáló körülményekben bekövetkezett változást 15 napon belül köteles bejelenteni az
intézmény igazgatójának. Ha a kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett térítési díjat,
illetve tandíjat utólag köteles megfizetni.
5. § A tanévre megállapított térítési, illetve tandíjat félévenként előre, két egyenlő részletben
kell befizetni. Indokolt esetben a tanuló részére részletfizetési kedvezmény adható. A díjak be
nem fizetése esetén az írásbeli felszólításban meghatározott határidő lejártával a tanulót ki
kell zárni a szolgáltatás igénybe vételére jogosultak köréből.
5. Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben a 2012/2013.
tanévre vonatkozóan kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti:
1. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Herend Város Önkormányzat a
fenntartásában működő Herendi Általános Iskola és Zeneiskolában alkalmazandó térítési
díj és tandíj megállapításának és fizetésének szabályairól" szóló 15/2004. (V. 19.)
önkormányzati rendelet.
2. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Herend Város Önkormányzat
fenntartásában működő Herendi Általános Iskola és Zeneiskolában alkalmazandó térítési
díj és tandíj megállapításának és fizetésének szabályairól" szóló 15/2004. (V. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2005. (VIII.30.) önkormányzati rendelet.
3. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete Herend Város Önkormányzat
fenntartásában működő Herendi Általános Iskola és Zeneiskolában alkalmazandó térítési
díj és tandíj megállapításának és fizetésének szabályairól" szóló 15/2004. (V. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2007. (V.25.) önkormányzati rendelet.
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Kihirdetési záradék:
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