
Andocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
              12/2011.(IX.27.) számú Rendelete
a művészeti oktatásban részesülő gyermekek után fizetendő tandíj és térítési díj 
szabályairól szóló 14/2005. (IX.22.) számú Rendelet  módosításáról.

Andocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete A közoktatásról szóló 1993.évi
LXXIX.Törvény
124.§.(21)a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Andocsi Szent Ferenc Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben alapfokú művészetoktatásban
részesülő gyermekek után fizetendő tandíjak és térítési díjak fizetésének szabályait az alábbiak
szerint szabályozza:

             1.§

A Rendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő szövegrész kerül:

A rendelet hatálya kiterjed az Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és az AMI által
biztosított művészeti oktatásban résztvevő gyermekekre.

2.§

A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A térítési díjat a Képviselő-testület a szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó
kiadások egy tanulóra jutó összegének a maximum 20 %-a. A térítési díjak összegét
telephelyenként jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Ez a térítési díj a jeles eredményű
tanulók térítési díja, az érdemjegyek csökkenésével a térítési díj mértéke érdemjegyenként 200
Ft.-tal emelkedik.

                          3.§
A R. 4.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A tandíj a Képviselő-testület a szakmai feladatra jutó kiadások tanévkezdéskor számított egy
tanulóra jutó hányada. Ez az összeg a jeles eredményt elért tanulókra vonatkozik, a tanulmányi
eredméynek csökkenésével a tandíj mértéke érdemjegyenként 5 %.-al emelkedik.

              4.§
A R. 5.§  (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A térítési díjat és a tandíjat félévenként kell megfizetni az alábbiak szerint:

  a.) I.félév:  október 15.-ig
  b.) II.félév:  február 28.-ig

5.§



A R.6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A szociális  kedvezményekre való jogosultságot a 2.sz. Melléklet szerinti jövedelemigazolás
benyújtásával kell igazolni, a benyújtást követő három hónap átlagjövedelme alapján.

6.§

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R. 1 sz. mellékletének száma  2. számra változik.

7.§
Záró rendelkezések

(2)Ez a rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba.

A n d o c s , 2011. szeptember 27.

Törőcsik Ferencné   Werner Józsefné
   polgármester      körjegyző

1.sz. Melléklet

  Alapfokú Művészetoktaás 2011/2012 tanév
   Térítési Díj

Néptánc  5182 Ft/fő/év
Népzene:  6802 Ft/fő/év

Hírdetőtáblára kifüggesztve: 2011. szeptember 27.
     Werner Józsefné
        körjegyző




