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Tájékoztató térítési díjfizetésről és kedvezmények igénybevételéről 
     2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 16. § (3)  

 

Térítési díjat köteles fizetni minden tanuló heti 6 tanórai foglalkozás igénybevételéig. 

A térítési díjakat félévkor és tanév végén a főtárgy, a kötelező és a választott tárgy tanulmányi 

átlageredménye alapján kell megállapítani.  

A térítési díj pontos összegét a szaktanár beírja a növendék tájékoztató füzetébe. 

A 2020-2021-es tanévben a koronavírus helyzet miatt, lehetőség nyílik a térítési díjak átutalással 

történő fizetésére. 

A szülőket emailben, és az iskola honlapján tájékoztatjuk ennek menetétről. 

          

 

- Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, 

középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban 

való részvétel. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 16. § (3) 

A jogosultságot minden esetben hivatalos dokumentumokkal kell igazolni! 

- A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj, illetve tandíj kedvezmény illeti meg, ha a tanuló törvényes 

képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 211 %-a alá esik. 

(59850 Ft egy főre jutó jövedelem határig lehet igényelni.) A díjkedvezmény iránti kérelmet évente egy 

alkalommal kell benyújtani. A kérelmet a benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.    - 

- A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó átlag 

jövedelemről, és egyéb jövedelmekről.                                                                                                                  
A meghatározott kedvezményeket az iskola honlapján találhatják. 

- A 18 éven felüliek esetén a nappali tagozatos képzésről le kell adni egy tanulói jogviszony igazolást az 

aktuális tanévről. 

- „Térítési díjkedvezmény iránti kérelem” lapot minden gyermek részére külön kell kitölteni!  Az igénylő 

lap a szaktanártól kérhető vagy letölthető a zeneiskola honlapjáról:        www.zeneiskolapecs.hu 

Az igazolások leadási határideje: 2020. szeptember 28.    (főtárgy tanárnál)   
    

Térítési díj befizetésének elmulasztása esetén a tanuló jogviszonya megszűnik!  

Pécs, 2020. szeptember 02.                                                                                                                                                                                            

             Zsoldos Attila 

         intézményvezető  
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