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24/1994.(X.27.) sz. rendelet 

a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetéséről 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az 1993. évi LXXXIX.tv. 115. § c) pont, a 116. §(1) bek. 
a) pont és a 117. §(1) bek. b),c) pont és a (2),(4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
1. § (1) A Dohnányi Ernő Zeneiskolában tanévenként térítési díj fizetendő. Az Önkormányzat a 
térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően állapítja meg. Ennek megfelelően a Dohnányi Ernő 
Zeneiskolában az alábbi térítési díjakat kell fizetni: 
 
         Éves tandíj    Félévi tandíj 
 a)  18 éven aluli tanulók esetében 
   I. jeles (4,5-5)   1.000.- Ft.  500.- Ft. 
  II. jó (3,5-4)   1.300.- Ft.  650.- Ft. 
  III. közepes (2,5-3)  1.500.- Ft.  750.- Ft. 
  IV. elégséges (2)   1.800.- Ft.  900.- Ft. 
 b)  18 éven felüli tanulók esetében 
   I. jeles    2.000.- Ft.         1.000.- Ft 
  II. jó    2.600.- Ft.         1.300.- Ft. 
  III. közepes   3.000.- Ft.         1.500.- Ft. 
  IV. elégséges   3.600.- Ft.         1.800.- Ft. 
 (2) A több tanszakos tanuló mindegyik tanszakon külön fizet tandíjat. A kiselőképző 
(zeneóvoda), előképző (EK), előkészítő, hangszeres előképző (HEK) képzésben részesülő tanulók az 
a/I. kategória szerint fizetnek térítési díjat. 
Amennyiben a tanuló az előképző osztály mellett már főtárgyi oktatásban is részesül, akkor a térítési 
díjat a főtárgyi eredménye szerint kell figyelembe venni. Ebben az esetben az előképző szolfézs 
kötelező tárgynak minősül. 
Az új főtárgyi tanulók az a/II. kategória szerint fizetnek. 
 (3) A térítési díjakat félévkor és tanév végén a tanulmányi eredmény alapján kell 
megállapítani. 
2. § (1) A tanulmányi átlageredmény megállapításánál a főtárgy és a kötelező melléktárgy 
tanulmányi eredményét kell figyelembe venni. 
 (2) Nem kell figyelembe venni az ének-zenei általános iskolák ének tanulmányi 
eredményét, valamint a fő- és melléktárgyi szorgalmi jegyeket. A tanulmányi átlageredmény 
kiszámítását egy tizedes pontosságig kell elvégezni és a kerekítés szabályai szerint alkalmazni. 
 (3) Az osztályfolytatós (OF) és saját hibáján kívül nem osztályozott (NO) tanuló a legutolsó 
érvényes eredményének alapján fizet térítési díjat. 
3. § (1) A térítési díj kedvezményre adható összeg nagysága legfeljebb a kiszabott térítési díj 
iskolaszintű tömegének 10 %-a lehet. 
 (2) A kedvezményezettek köréről az igazgató javaslata alapján az iskolaszék dönt. 
 (3) A térítési díj magában foglalja az iskola létesítményeinek és felszereléseinek 
igénybevételét és használatát. 
 (4) A térítési díjat fél évenként szeptember 30-ig és február 28-ig kell az iskola által adott 
eljárási rend alapján kiegyenlíteni, melynek nem fizetése a tanulói jogviszony megszűnését 
eredményezi. 
4. § A rendelet 1994. november 1-jén lép hatályba. 
 
B u d a p e s t ,  1994. október 27. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Molich Endre sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
I N D O K O L Á S 

1. §-hoz A törvény felhatalmazása alapján meghatározódik a fizetendő térítési díj. Ez a 
szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 
  a)    3-6 %-a  18 éven aluliak esetében 
  b)    6-12 %-a 18 éven felüliek esetében 
2. §-hoz A tanulmányi eredmény kiszámításának módját határozza meg. 



3. §-hoz A kedvezmények mértékét, a döntési mechanizmus mikéntjét tartalmazza. 
4. §-hoz A rendelet hatálybalépésének időpontját jelöli meg. 
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