
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének  14/2011. (V.03.)  önkormányzati rendelete 

a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési 
kötelezettségéről szóló  27/2006 (V. 02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 115. § (1) bekezdés c) pontjában, a 116. § (1) 
bekezdés a) pontjában, a 117. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, a 117. § (2) – (4) 
bekezdéseiben, valamint a 124. § (21) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §. (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről 
szóló 27/2006. (V. 02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) 
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2) A térítési díj minimális összege nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a 
feladatellátáshoz az állami költségvetésből biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra 
számított összegének tíz százaléka. 

2. § A 27/2006. (V. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének KN és Kn fogalmai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

• KN = az egyéni foglalkozásban részesülők normatív hozzájárulásainak támogatási 
összege 

• Kn = a csoportos főtanszakos zeneoktatásban résztvevők normatív hozzájárulásainak 
támogatási összege 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Budapest, 2011. április 28. 

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. 
címzetes főjegyző 

Ughy Attila s.k. 
polgármester 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény megváltozása szükségessé tette a rendelet 
átalakítását. 



Részletes indokolás 

1. § A térítési díj számítására vonatkozó új törvényi rendelkezések bevezetése a helyi szintű 
szabályozásba. 

2. § A térítési- és tandíjak számításának módját pontosítja, a törvényi változások tükrében. 

3.§ A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

Budapest, 2011. április 28. 

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. 
címzetes főjegyző 

Ughy Attila  s.k. 
polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2011. május 3.  
 
 
 
 
Dr. Váczi Balogh Zsuzsanna 
      Címzetes főjegyző  
 


