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Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Polgármestere 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

Ügyiratszám: 1320-3/2012 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2012. március 29-i ülésére 

 
 
Napirend: Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményében 

fizetendő díjakról szóló 24/2007. (XII.21.) számú rendelet módosításáról 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fodor András Általános Iskola és Óvoda főigazgatója és az intézmény Csalogány Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményének igazgatója levélben kérte a fenntartó Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulást a művészetoktatásban fizetendő díjak (térítési díj, használati díj, tandíj) 2012. 
szeptember 1-jétől történő megállapítására. 

A térítési díjak minimális összege a mindenkori központi költségvetési törvény és a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Ktv.) 117. § (1)-(3) bekezdése alapján kerülnek meghatározásra. 
Ez alapján az alapfokú művészetoktatásban a térítési díj egy tanítási évben nem lehet kevesebb, 
mint az adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének 
zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. A 2012. évi központi 
költségvetési törvény alapján a Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményében az egy tanulóra jutó normatív támogatás összege 65.730 Ft. 
Ennek 10%-a 6.573 Ft, 20%-a 13.145 Ft. 

A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől függően 
csökkenteni kell. A művészeti iskolában a tanulmányi eredmény alapján a jelenleg érvényben lévő 
rendelet alapján 4 fizetési kategória került megállapításra: jeles, jó, közepes, elégséges. A 
művészeti iskola 2010/2011-es tanévéről szóló beszámolójában az egyes művészeti ágakon elért 
tanulmányi átlagok: 

Néptánc: csoport tanulmányi átlaga 5 (jeles) - főtárgy 5, melléktárgy 5, tehetséggondozás 5. 

Képző- és iparművészeti ág: csoport tanulmányi átlag 4,6 (jó) - főtárgy 4,6, melléktárgy 4,6. 

Zeneművészeti ág: csoport tanulmányi átlaga 4,8 (jeles) - főtárgy 4,75, melléktárgy 4,66, 
kamarazene, zenekar 5. 

Mint azt a tanulmányi átlagok is jelzik, a térítési díjat fizető tanulók többsége a jeles és a jó 
eredmény alapján fizetik a térítési díjat. Közepes és elégséges kategória alapján egyetlen tanuló 
sem fizet térítési díjat. A művészeti iskola működési finanszírozásának biztosítása érdekében 
javasolt a jeles és a jó díjkategóriák összevonása úgy, hogy a jeles díjkategória is a jó díjkategória 
összegét fizeti. A javaslat szerint a díjkategóriák az alábbiak szerint kerülnének meghatározásra: 

 
 

 
ZENEMŰVÉSZET 

NÉPTÁNC 
KÉPZŐ-ÉS 

IPARMŰVÉSZET 

 
2005.09.01-e után beiratkozott tanulóknak 

Új növendékek 13.000,-Ft./ év 14.000,-Ft./ év 

Jeles - Jó 13.000,-Ft./ év 14.000,-Ft./ év 

Közepes 14.000,-Ft./ év 15.000,-Ft./ év 

Elégséges 15.000,-Ft./ év 16.000,-Ft./ év 

Évfolyamukat folytató tanulók 15.000,-Ft./ év 16.000,-Ft./ év 
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2005.09.01-e előtt beiratkozott  tanulóknak 

Jeles - Jó    9.500,-Ft./ év    9.500,-Ft./ év 

Közepes  10.500,-Ft./ év  10.500,-Ft./ év 

Elégséges  11.500,-Ft./ év  11.500,-Ft./ év 

Évfolyamukat folytató tanulók  11.500,-Ft./ év  11.500,-Ft./ év 

 

A használati díjak, illetve a két tanszakos tanulók tandíja tekintetében javasolt a díjak szinten 
tartása. 

 
 

Használati díjak 

Hangszerhasználati díj  6.000,-Ft./ év 

Zongora – használati díj  3.000,-Ft./ év 

Néptánc – öltözet használat  6.000,-Ft./ év 

  

 
Két  tanszakos tanulók térítési díja és tandíja: 

Az első tanszakra a fenti térítési díjak érvényesek, a további tanszakokra tandíjat kell fizetni. 

Zeneművészeti – néptánc  13.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 72.000,-Ft./ év 

Zeneművészeti – képzőművészet 13.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 72.000,-Ft./ év  

Néptánc – képzőművészet  14.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 73.000,-Ft./ év  

Képzőművészet - néptánc 14.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 73.000,-Ft./ év 

Néptánc - zeneművészeti 14.000,-Ft.+105.000,-Ft.= 119.000,-Ft./ év 

Képzőművészet - zeneművészeti 14.000,-Ft.+105.000,-Ft = 119.000,-Ft./ év 

 

Összehasonlításként az alábbi táblázat tartalmazza a környező települések alapfokú művészeti 
iskoláiban jelenleg fizetendő térítési és használati díjakat: 

 Térítési díj  
/ év / 

Hangszerhasználati díj 
/ év / 

Öltözet 
használat 

/ év / 

Összesen 

 Zene Tánc- képző    

Fonyód 18.000,-Ft - 
18.000,-Ft. 

nincs 
- 

- 
nincs 

18.000,-Ft 
18.000,-Ft 

Balatonboglár 13.000,-Ft - 6.000,-Ft - 19.000,-Ft 

 

A Fodor András Általános Iskola és Óvoda fenntartója a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás. A Társulási Tanács az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2012. szeptember 1-
jétől fizetendő díjakat a 14/2012. (II.28.) számú határozatában jóváhagyta. Az alapfokú 
művészetoktatásban fizetendő díjakat az önkormányzatoknak rendeletben kell meghatározniuk. 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet 
elfogadására. 

Lengyeltóti, 2012. március 22. 
 
 
 

Zsombok Lajos 
polgármester 

 
 
 
Az előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 
 
 
Szücs Gábor Dr. Szatmári Ibolya 
referens jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

……/2012. (…….) számú rendelete 

 

a Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményben fizetendő díjakról 

szóló 

24/2007. (XII. 21.) számú rendeletének módosításáról 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai 

Szolgáltató Intézményben fizetendő díjakról szóló 24/2007. (XII. 21.) számú rendeletének (a 

továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A R. 2. és 3. §-ban hivatkozott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

2012. március 29. 

 

 

 

  Dr. Szatmári Ibolya     Zsombok Lajos 

   jegyző        polgármester 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Lengyeltóti, 2012. március 30. 

 

         Dr. Szatmári Ibolya 

          jegyző 
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1. számú melléklet 

FIZETENDŐ DÍJAK 

a Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményében: 

 

 

 

 
 

ZENEMŰVÉSZET 

NÉPTÁNC 

KÉPZŐ-ÉS 

IPARMŰVÉSZET 

 

2005.09.01-je után beiratkozott tanulóknak 

Új növendékek 13.000,-Ft./ év 14.000,-Ft./ év 

Jeles - Jó 13.000,-Ft./ év 14.000,-Ft./ év 

Közepes 14.000,-Ft./ év 15.000,-Ft./ év 

Elégséges 15.000,-Ft./ év 16.000,-Ft./ év 

Évfolyamukat folytató tanulók 15.000,-Ft./ év 16.000,-Ft./ év 

 

2005.09.01-je előtt beiratkozott  tanulóknak 

Jeles - Jó    9.500,-Ft./ év    9.500,-Ft./ év 

Közepes  10.500,-Ft./ év  10.500,-Ft./ év 

Elégséges  11.500,-Ft./ év  11.500,-Ft./ év 

Évfolyamukat folytató tanulók  11.500,-Ft./ év  11.500,-Ft./ év 

 

Használati díjak 

Hangszerhasználati díj  6.000,-Ft./ év 

Zongora – használati díj  3.000,-Ft./ év 

Néptánc – öltözet használat  6.000,-Ft./ év 

  

 

Két  tanszakos tanulók térítési díja és tandíja: 

Az első tanszakra a fenti térítési díjak érvényesek, a további tanszakokra tandíjat kell fizetni. 

Zeneművészeti – néptánc  13.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 72.000,-Ft./ év 

Zeneművészeti – képzőművészet 13.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 72.000,-Ft./ év  

Néptánc – képzőművészet  14.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 73.000,-Ft./ év  

Képzőművészet - néptánc 14.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 73.000,-Ft./ év 

Néptánc - zeneművészeti 14.000,-Ft.+105.000,-Ft.= 119.000,-Ft./ év 

Képzőművészet - zeneművészeti 14.000,-Ft.+105.000,-Ft = 119.000,-Ft./ év 

 
 


