Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az
egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények

Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére: ebédre és uzsonnára. A
menzai térítési díjakat legkésőbb minden hónap 15-ig kötelesek befizetni. A befizetett menzai térítési
díjakat az étkezés lemondása esetén visszatéríti az iskola. Az ebéd lemondását reggel 9 óráig tudja
elfogadni az intézmény a következő napra (napokra) vonatkozóan. Az aznapi ebéd lemondására nincs
lehetőség.
Az ebéd 100%-os térítési díja tanulók számára napi 381Ft (bruttó), az uzsonna 91,44Ft (bruttó). A
fenntartó az étkezési térítési díjhoz támogatást nem biztosít.
Normatív támogatásként 50%-os kedvezmény jár a nagycsaládos tanulóknak, a tartós betegeknek. A
gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezők ingyen vehetik igénybe a menzai szolgáltatást.
Az óvodai ellátás a köznevelési törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az intézmény által biztosított
szolgáltatások közül az étkezés térítésköteles.
Étkezési térítési díj: 420 Ft/fő/ nap- háromszori étkezés
Ingyenes étkezés:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatási jogszabály alapján:
151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként
kell biztosítani. (a továbbiakban: ingyenes étkezés) az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
d) családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér
személyi
jövedelemadóval,
munkavállalói,
egészségbiztosítási
és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

A művészeti iskolában térítési díj ellenében vehető igénybe: egy tanszakos képzés (maximum heti 6
tanórában).
Tanévenként kötelező egy meghallgatás (vizsga, alapvizsga, záróvizsga) Lehetőséget biztosítunk
rendezvényeken, versenyeken való szereplésre, a tanulmányok ideje alatt egy alkalommal az
évfolyam megismétlésére.
Nem kell térítési díjat fizetnie annak, aki: hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

Tandíj fizetésre kötelezett az a tanuló, aki: második tanszakot is igénybe vesz, aki más alapfokú
művészeti iskolának is tanulója, illetve, aki betöltötte 22. életévét.

A 2018/2019-es TANÉV TÉRÍTÉSI DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZATA
A térítési díj és a tandíj mértékét az intézmény igazgatója minden tanév szeptemberében állapítja
meg.
A tanévre megállapított térítési díjat, tandíjat tanítási félévenként, átutalással, vagy az iskola
pénztárába történő befizetéssel kell teljesíteni. Az intézmény vezetője – kérelemre- a tandíj és a
térítési díj megfizetésére havi részletfizetést engedélyez. Amennyiben késik a befizetés, a szaktanár
írásban, vagy telefonon értesíti a szülőket. Térítési díjat vagy tandíjat kimaradás esetén nem áll
módunkban visszafizetni.
A tanulmányi átlageredményt a tanév, illetve félév végi főtárgy és kötelező tárgy osztályzatának
átlaga adja.
A Szent Mór Iskolaközpont művészeti iskolájának térítési és tandíjai a 2018/2019-es tanévre
A 3/2015 (VIII.28.), valamint a 8/2014.(X.10.) utasítás értelmében a Szent Mór Iskolaközpont
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói által fizetendő térítési díjakat, tandíjakat a következőkben állapítja
meg.
Zeneművészeti ág-egyéni képzés: egy tanulóra eső díj: 413.709 Ft
6 – 18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag

Díjalap % -

Megállapított díj/év

Fizetendő/félév

4,5 – 5,0 között

5

20.600 Ft

10.300 Ft

4,0 – 4,4 között

6

24.800 Ft

12.400 Ft

3,5 - 3,9 között

8

33.000 Ft

16.500 Ft

3,0 – 3,4 között

10

41.400 Ft

20.700 Ft

2,0 – 2,9 között

15

62.000 Ft

31.000 Ft

20

82.800 Ft

41.400 Ft

4,5 – 5,0 között

15

62.000 Ft

31.000 Ft

4,0 – 4,4 között

17

70.400 Ft

35.200 Ft

a

elégtelen
18 – 22 év közötti tanulók

3,5 – 3,9 között

19

78.600 Ft

39.300 Ft

3,0 – 3,4 között

20

82.800 Ft

41.400 Ft

2,0 – 2,9 között

30

124.200 Ft

62.100 Ft

40

165.400 Ft

82.700 Ft

elégtelen

Hangszerkölcsönzési díj évente 4000Ft, félévente 2000Ft az alábbi hangszerek esetében:
hegedű, brácsa, gordonka,fuvola, oboa, fagott, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, tenorkürt, harsona,
tuba.
Hangszerhasználati díj évente 3000Ft, félévente 1500Ft az alábbi hangszerek esetében:
zongora és ütő hangszer.
Tandíj fizetési kötelezettség:
Azok a tanulók kötelezettek tandíj fizetésre, akik betöltötték 22. életévüket, akik után a Szent Mór
Iskolaközpont nem tud normatív támogatást igénybe venni, abból az okból, hogy más
művészetoktatási intézménynek is tanulója, vagy több tanszakra is jár.
A tandíj mértéke csoportos oktatás esetén: 45.000Ft/tanév, azaz 25.000Ft/I.félév,
20.000Ft/II.félév
A tandíj mértéke egyéni oktatás esetén: 70.000Ft/tanév, 35.000Ft/ félév
A Szent Mór Iskolaközpont alapítványa a Kapisztrán Ifjúsági Alap Alapítvány a rászorult
gyerekeknek kérvény alapján átvállalja egy tanévre a művészeti iskolai térítési díját.

Zeneművészeti és képzőművészeti ág előképző, valamint heti 2 óra foglalkoztatás: egy
tanulóra eső díj: 65.176 Ft

6 – 18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag

Díjalap % -a

Megállapított díj/év

Fizetendő/félév

a
4,5 – 5,0 között

15

9.800 Ft

4.900 Ft

4,0 – 4,4 között

16

10.400 Ft

5.200 Ft

3,5 - 3,9 között

17

11.000 Ft

5.500 Ft

3,0 – 3,4 között

18

11.800 Ft

5.900 Ft

2,0 – 2,9 között
elégtelen

19

12.400 Ft

6.200 Ft

20

13.000 Ft

6.500 Ft

Képzőművészeti ág-csoportos képzés, éves egy tanulóra eső díj: 99.542 Ft.

6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag

Díjalap %-a
Megállapított
díj/év

Fizetendő/félév

4,5 – 5,0 között

15

15.000 Ft

7.500 Ft

4,0 – 4,4 között

16

16.000 Ft

8.000 Ft

3,5 – 3,9 között

17

17.000 Ft

8.500 Ft

3,0 – 3,4 között

18

18.000 Ft

9.000 Ft

2,0 – 2,9 között

19

19.000 Ft

9.500 Ft

elégtelen

20

20.000 Ft

10.000 Ft

4,5 – 5,0 között

15

15.000 Ft

7.500 Ft

4,0 – 4,4 között

17

17.000 Ft

8.500 Ft

3,5 – 3,9 között

19

19.000 Ft

9.500 Ft

3,0 - 3,4 között

20

20.000 Ft

10.000 Ft

2,0 – 2,9 között

30

29.800 Ft

14.900 Ft

40

39.800 Ft

19.900 Ft

18 – 22 év közötti tanulók

elégtelen

A képzőművészeti műhelyeken évente 6000Ft, félévente 3000Ft az eszközhasználati díj.
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