Ikt.sz.: 66-169/2018

A Farkas Ferenc Zeneiskola tandíjszabályzata
Hatálya: 2018. szeptember 1-től 2019. június 30-ig.
Kiterjed: minden, az iskolával jogviszonyban álló térítési, vagy tandíj fizetésére kötelezett tanulóra.

A 2018-2019. tanévben, a Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei AMI-ban az igénybe vehető
szolgáltatások után fizetendő térítési díj mértékét a 2011. évi CXC. trv. 16.§ a 20/2012 (VIII.31.) 18.§
(1-3) rendeletében, valamint az intézmény fenntartójának rendelkezései határozzák meg. A térítési és
tandíj mértéke egy tanévre meghatározott. A díjak összege az elrendelésben rögzített táblázatban
található. A díj befizetése az eljárási rend alapján történik.

A 2018-2019-ES TANÉV TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE

Szolfézs előképző
Tanulmányi
átlag
4,5 - 5,0
4,0 - 4,4
3,5 - 3,9
3,0 - 3,4
2,0 - 2,9
elégtelen

Fizetendő
féléves
térítési díj
4 000 Ft
4 200 Ft
4 500 Ft
4 800 Ft
5 000 Ft
5 300 Ft

Egyéni és csoportos főtárgy
6 és 18 éves kor között
Tanulmányi átlag

Fizetendő féléves
térítési díj

4,5 - 5,0
4,0 - 4,4
3,5 - 3,9
3,0 - 3,4
2,0 - 2,9
elégtelen

8 400 Ft
10 000 Ft
13 400 Ft
16 700 Ft
25 100 Ft
33 400 Ft

Egyéni és csoportos főtárgy
18 és 22 éves kor között
Tanulmányi átlag

Fizetendő féléves
térítési díj

4,5 - 5,0
4,0 - 4,4
3,5 - 3,9
3,0 - 3,4
2,0 - 2,9
elégtelen

25 100 Ft
28 400 Ft
31 800 Ft
33 400 Ft
50 200 Ft
66 900 Ft

A 2018-2019-ES TANÉV TANDÍJAK MÉRTÉKE

A 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet 36.§ (1)
a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén.
A tanév első napján a 18. életévét
be nem töltött tanuló esetében.
Tanulmányi átlag

Fizetendő féléves tandíj

4,5 - 5,0
4,0 - 4,4
3,5 - 3,9
3,0 - 3,4
2,0 - 2,9
elégtelen

25 100 Ft
28 400 Ft
31 800 Ft
33 400 Ft
50 200 Ft
66 900 Ft

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, vagy
nappali munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki
22. életévét betöltötte.
Tanulmányi átlag

Fizetendő féléves tandíj

4,5 - 5,0
4,0 - 4,4
3,5 - 3,9
3,0 - 3,4
2,0 - 2,9
elégtelen

33 400 Ft
41 800 Ft
50 200 Ft
58 500 Ft
66 900 Ft
83 600 Ft

A tanulói jogviszony egy tanítási évre létesül. A keletkezett jogviszony megszűnése – tanév közben –
nem vonja maga után automatikusan a befizetett térítési díj, tandíj visszatérítésének lehetőségét. Több
tanszakon tanuló növendék, egy tanszakon fizet térítési díjat. További tanszakon tandíj fizetésére
kötelezett. Térítési díj fizetésére kötelezett a vendégtanulói jogviszonyban (kötelező tárgy: szolfézs)
tanulói is. A szülőnek nyilatkoznia kell, mely tanszakra fizeti a térítési díjat. A tanuló, vagy kiskorú
tanuló esetén a szülő nyilatkozatot köteles tenni, hogy hány alapfokú művészetoktatási intézményben
vesz igénybe szolgáltatást mely iskolában veszi igénybe térítési díj fizetése mellett az oktatást. 20/2012
(VIII. 31.) 18.§ (1-3)

A térítési- és tandíjak befizetésének eljárási rendje

A térítési-és tandíjak befizetése átutalással történik.
Számlaszám: 10032000-00336729-00000000 – MÁK
Kedvezményezett neve: Közép-Budai Tankerületi Központ BO 0801
A közleményben kérjük feltüntetni a befizető azonosítására szolgáló adatokat:




tanuló neve
intézmény rövid neve: FF
tanuló főtárgyának neve

A befizetés igazolásaként kérjük leadni a főtárgyat tanító tanárnak a banki átutalásról szóló
igazolást.
A térítési és tandíjak befizetési határideje, illetve az igazolások leadása: 2018. október 5.

Az igénybe vehető kedvezmények:
- teljes mentességet kap a fizetés alól a HH (hátrányos helyzetű) és a HHH (halmozottan hátrányos)
tanuló, akit a jegyző a védelmébe vett. Az erről szóló határozat fénymásolt példányát igazolásként be
kell nyújtani.
- fizetési kedvezményt (10-90%) kaphat az a tanuló, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem
éri el a jogszabályban megjelölt meghatározott százalékot. (legkisebb öregségi nyugdíj: 28.500 Ft;
131-210%), illetve aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. Az erről szóló határozat
fénymásolt példányát igazolásként be kell nyújtani.
A kedvezmény igénybevételének feltételei:
- kérvény kitöltése és benyújtása
- jövedelmigazolás (fizetésigazolás, családi pótlék, nyugdíj, munkanélküli segély, tartásdíj, rendszeres
szociális segély, stb.)

Fizetési kötelezettségének – határidőre – elmulasztásának esetén a tanulót a zeneiskola tanulóinak
nyilvántartásából töröljük.

Budapest, 2018. szeptember 18.

Isztl-Fodor Barbara
intézményvezető

