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Általános rendelkezések
1. §
A szabályzat hatálya a Garabonciás Iskola Oktatási Nonprofit Kft. által fenntartott Garabonciás
Alapfokú Művészetoktatási Intézményre terjed ki. Az intézmény vezetője ezen szabályzat,
valamint a mindenkori jogszabályok figyelembevételével alkotja meg, és teszi közzé a helyben
szokottak szerint minden év április 15-éig az intézményre vonatkozó térítési és tandíj
szabályzatát.
Az alapfokú művészeti iskolában a költségvetési támogatás meghatározásánál akkor lehet a
tanulót egy tanulóként figyelembe venni, ha a tanítási év átlagában, tanítási hetenként a tanuló
részére biztosított négy foglalkozás együttes időtartama
a) zeneművészeti ágban csak egyéni foglalkozás vagy egyéni és csoportos foglalkozás esetén
legalább százötven perc,
b) kizárólag csoportos foglalkozás esetén – minden művészeti ágban – legalább száznyolcvan
perc.
Az Nkt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendelet alapján a tanuló térítési díj
ellenében igénybe vett heti tanórai foglalkozásainak összes időtartama nem haladhatja meg a
háromszáz percet. Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy
egy alapfokú művészeti iskolában több művészeti ág képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú
tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, melyik
művészeti ágban vesz részt térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben. Az intézmény
vezetője köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni.
Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott idő számításánál az alapfokú művészeti iskola által a
tanuló részére biztosított foglalkozások idejét kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a
tanuló azokon részt vett, vagy igazoltan, vagy igazolatlanul távol maradt.

A 229/2012. (VIII. 28.) KORM. RENDELET A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ
TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL RENDELKEZÉSEI
„37. § (1)50 Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény szolgáltatásainak
igénybevételét az Nkt. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési kötelezettséghez kötheti, kivéve,
ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény közoktatási
megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján részt vesz a köznevelési
közszolgálati feladatok ellátásában, ebben az esetben a kötelező feladatellátásban érintettek
vonatkozásában a 33-36. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola szolgáltatásainak igénybevételét
tandíjfizetéshez kötheti. Ha az Nkt. 90. § (7) bekezdése alapján a miniszter köznevelési szerződést
kötött a külföldi nevelési-oktatási intézmény vagy a nemzetközi iskola fenntartójával, a fenntartó a
megállapodásban rögzítettek szerint csökkenteni köteles a tandíj mértékét.
(3) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény fenntartója - az (1)
bekezdésben foglaltakra figyelemmel - meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a
köznevelési intézmény vezetője dönt a tandíj mértékéről, az adható kedvezményekről és a befizetés
módjáról.
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(4) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény, ha a tanuló alapfokú
művészetoktatásban, illetve szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vesz részt,
beiratkozáskor köteles beszerezni a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli nyilatkozatát
azzal összefüggésben, hogy meg lehessen állapítani, hogy a tanuló az érintett képzést ingyenesen,
térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni.”

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
2. §
Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az
önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési
díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és
elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás,
valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata,
továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga,
Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati
társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a
tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
3. §
Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, az
önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben tandíj
megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:
a)45 alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, 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,
b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és
oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
(2) A tandíj mértéke - a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási
intézmény és a nemzetközi iskola kivételével - tanévenként nem haladhatja meg a
tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A
tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.
(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelésioktatási intézmény vezetője a (2) bekezdésre és a 35. § (6) bekezdésére figyelemmel állapítja
meg.
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(4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási
intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes
ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális
helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

Térítési díj mértéke
4. §
35. § (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az
önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege
tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának
b)43 öt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc
éven aluli tanulóknál,
c) tizenöt-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc
éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál,
37. § (1)101 Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény
szolgáltatásainak igénybevételét az Nkt. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési
kötelezettséghez kötheti, kivéve, ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési
intézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján
részt vesz a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában, ebben az esetben a kötelező
feladatellátásban érintettek vonatkozásában a 33-36. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
A Garabonciás Művészeti Iskola nem vesz részt a köznevelési közszolgálati feladatok
ellátásában, ezért a térítési díj szabályzatát az igazgató az alábbi irányelvek betartásával
köteles megalkotnia:
Általánosságban mindenkire vonatkoztatva:
•
•
•

A térítési díj mértéke az egyéni és a csoportos képzésben is egyenlő mértékű legyen.
A térítési díj mértéke a tanulmányi eredménytől függően határozza meg.
Az előképző évfolyamokon tanuló növendékek térítési díjának összege az alapfokú
évfolyamokon tanuló növendékek térítési díjának az 50%-a.

A 18 év alatti növendékek esetében
•

olyan maximum összeget állapítson meg, amely nem haladja meg a mindenkori
minimálbér 2-5%-át. A 2016/2017-es tanévre ez a maximum összeg ne haladja meg az
alapfokú növendékek esetében a 3 500 forintot.

A 18 év fölötti növendékek esetében
•

olyan maximum összeget állapítson meg, amely nem haladja meg a mindenkori
minimálbér 20 %-át. A 2016/2017-es tanévre ez a maximum összeg ne haladja meg az
alapfokú növendékek esetében a 20 000 forintot.
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Térítési díj mérséklése
5. §
35. § (3) A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől
függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb az
(1) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél.
(3)102 Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény fenntartója - az (1)
bekezdésben foglaltakra figyelemmel - meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a
köznevelési intézmény vezetője dönt a tandíj mértékéről, az adható kedvezményekről és a
befizetés módjáról.
(4) 103 Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény, ha a tanuló
alapfokú művészetoktatásban vesz részt, beiratkozáskor köteles beszerezni a tanuló, kiskorú
tanuló esetén a szülő írásbeli nyilatkozatát azzal összefüggésben, hogy meg lehessen állapítani,
hogy a tanuló az érintett képzést ingyenesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett jogosult
igénybe venni.
(5)104 Az egyházi, a magán, illetve a nemzetiségi önkormányzati fenntartású óvodai feladatot
ellátó köznevelési intézmény beiratkozáskor köteles beszerezni a szülő írásbeli nyilatkozatát
arról, hogy a gyermek első alkalommal veszi igénybe az óvodai nevelést.

Térítési díj mentességek
6. §
(1) A Kt.114§ (2) bekezdése alapján minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű
tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az
oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban
való részvételt is. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú
művészetoktatásban való részvétel és a második szakképesítés megszerzése.
(2) Az intézmény vezetője köteles felmérni és a tanév során figyelemmel követni azon tanulókat,
akik nem érik el a hátrányos helyzetű besorolást, és akik az előző közoktatási szerződés szerint
szociálisan rászorulóként voltak nyilvántartva.
(3) Az intézmény vezetője a térítési díj maximumáig ösztöndíjban részesítheti ezen tanulókat.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELE
A tanuló akkor részesülhet ösztöndíjban a tanév tekintetében térítési díjának maximumáig, ha a
szülő szociális helyzetükre való hivatkozással kérelemmel fordul az intézmény vezetőjéhez,
illetve a telephelyi koordinátor, vagy a szaktanár útján jelzi kérelmét az intézmény vezetőjének.
(5) Az intézményvezető döntését – az alapító Közös Forrás Alapítvány támogatási döntésével
összhangban - a tanulóval és annak szülőjével vagy gondozójával határozatban közli szeptember
20-ig, illetve január 31-ig.
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A térítési díj és a tandíj megállapítása, befizetésének módja,
mentességek, egyéb kedvezmények
7. §
A fizetendő térítési díj és a tandíj mértékét az adott tanévre vonatkozóan a szabályzatban
foglaltak alapján az intézmény igazgatója határozat formájában állapítja meg a tanév
megkezdésének időpontjáig.
(4) A tanulók a térítési díj és a tandíj összegét az adott félév utolsó napjáig kötelesek befizetni az
intézmény felé.
(5) Az intézmény vezetője kérésre lehetőséget nyújthat a térítési díj és a tandíj választható havi,
megfizetésére.
(6) Az intézmény vezetője a térítési díj és tandíj megállapításával és megfizetésével kapcsolatos
adatokról nyilvántartást vezet.
(8) A fizetendő térítési díj és a tandíj mértékéről szóló határozat ellen felülbírálati kérelem,
illetve törvényességi kérelem - nyújtható be.

Záró rendelkezések
8. §
(1) E térítési- és tandíjszabályzatot az intézmény házirendjében közzé kell tenni.
(2) Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba.
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Önköltségszámítási útmutató
AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSSAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK:

a.) kellő időben adjon jelzést az önköltség várható, illetve bekövetkezett
alakulásáról
b.) vegye figyelembe a feltételek változását
c.) kevés, illetve szükséges mértékű idő- és munkaráfordítással készüljön el
d.) érvényesüljenek az alábbi kalkulációs elvek:
- közvetlen költségként való elszámolás elve
- költség valódiság elve
- következetesség elve
KALKULÁCIÓ, ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT
Szakmai feladatok
I

Törvény szerinti munkabérek

1.2.

Megbízási díjak, óradíjak

1.3.

Adminisztrációs díj

II.

MUNKAADÓT TERHELŐ
JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS
HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
22 % szocho

III.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Ft/év

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1.1.

2.1.

Ft/év

.

DOLOGI KIADÁSOK
Üzemeltetési anyagok
Oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási
kiadások
Egyéb szolgáltatások kiadásai
Szakmai anyagok
Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások
SZAKMAI FELADATRA JUTÓ
FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

Várható művészetoktatási tanuló létszám/intézmény (fő):
1 tanulóra jutó kiadás (Ft/év)

fő

Ft
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A 229/2012. Korm. rendelet III. fejezet (A köznevelési intézményben
térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési
közfeladatok) 35. § (1) bek. b) pontja alapján a tanévkezdéskor a szakmai feladatra
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 5-20 %-a
............Ft x 5 % = ...........Ft
............Ft x 20 % = ..........Ft
A megállapított térítési díj összege: ...........Ft/év = ..... %
Féléves térítési díj összege: ..........Ft/félév
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MELLÉKSZÁMÍTÁSOK
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Ft/év)
Pedagógus
neve

Bruttó
munkabér
(...........)
Ft/hó

Megosztás

Bruttó
munkabér
(............)
Ft/év

Megjegyzés

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ÖSSZESEN

xxxxxxxxx

1/1
xxxxx

xxxxxxxxx

Megbízási díjak, óradíjak (Ft/év)
Pedagógus neve

ÖSSZESEN

Bruttó
megbízási díj
(..............)
Ft/hó

Éves bruttó
megbízási díj
(...............)
Ft/év

xxxxxxxxxxx

Megjegyzés

xxxxxxxx

Adminisztrációs díj (Ft/év)
Nevelő és
oktató
munkát segítő

ÖSSZESEN

Bruttó
munkabér
(............)
Ft/hó

xxxxxxxxxxx

Megosztás

xxxxxx

Bruttó
munkabér
(...........)
Ft/év

Megjegyzés

xxxxxxxxx
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MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (FT/ÉV)
Bruttó
munkabér
(............)
Ft/év

Személyi juttatások kategóriái

Szocho
22 %
(Ft/év)

Megjegyzés

1.1. Pedagógus munkabérek
1.2.Megbízási díjak, óradíjak
(90 %-a)
1.3.Adminisztrációs díjak
ÖSSZESEN

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

DOLOGI KIADÁSOK
Üzemeltetési anyagok (Ft/év)
Üzemeltetési anyagok

Ft/hó

Ft/év

Megjegyzés
10 hónap

ÖSSZESEN

xxxxxxxxxxx

0

xxxxxxxxxxx

Vállalkozói díj
(Ft/év)

Megjegyzés

Oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási kiadások (Ft/év)
Óraadó egyéni vállalkozó
pedagógusok díja
Óraadó
vállalkozói díja

Vállalkozói díj
(Ft/hó)

pedagógusok

ÖSSZESEN

10 hónap

xxxxxxxxxxx

Tantermek bérleti díja

Ft/hó

0

Ft/év

Bérleti díj

xxxxxxxxxxx

Megjegyzés
10 hónap

ÖSSZESEN

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Egyéb szolgáltatások kiadásai (Ft/év)
Oktatók saját gépjármű
kiküldetési költségtérítése

Ft/hó

Kiküldetési költségtérítés

ÖSSZESEN

Ft/év

Megjegyzés
10 hónap

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
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Szakmai anyagok (Ft/év)
Szakmai anyagok

Ft/hó

Ft/év

Bizonyítványok/nyomtatvány
Anyagvásárlás viselethez
Technikai berendezések
Egyéb oktatási anyagok
ÖSSZESEN

Megjegyzés
10 hónap
10 hónap
10 hónap

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Ft/év)
Segítő szolgáltatások

(Ft/hó)

Nevezési díjak
Varratási díj
Zenekar,
előadóművészeti
költség
Autóbusz költség
Mosás
ÖSSZESEN

(Ft/év)

Megjegyzés

10 hónap
10 hónap
xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Jelen szabályzat a kiadmányozás napját követő napon lép hatályba. Jelen
szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az e tárgykörben
kiadott korábbi szabályozás.

Miskolc, 2015. április 1.

p.h.

Mészáros Enikő
ügyvezető igazgató
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