
  

Violin Alapfokú Művészeti Iskola OM 100866

 
HALLGATÓI NYILVÁNTARTÓ LAP   

   2019/2020 tanév 
Telephely: Cece 

                        

Tantárgy: Naplószám: Évfolyam: 

Tanulói azonosító szám: 7           vagy TAJ száma: 

Tanuló neve: 

 

 Neme: 

    Férfi              Nő   

Születési helye: 

 

 Születési ideje: 

Apa (gondviselő) neve: 

 

   Hátrányos Helyzetű:  

   IGEN                NEM   

Anya leánykori neve: 

 

                                                 Állampolgársága: 

 

Lakcíme: 

 

 

Elérhetősége (Tel, email)   

 

 

Általános-, közép-, vagy főiskola ahol nappali tanulmányait folytatja, vagy munkahely megnevezése: 

 

Alulírott aláírásommal elismerem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

A hallgatói nyilvántartó lap kitöltésével, aláírásával és leadásával, valamint a térítési díj befizetésével a fenti tanuló és 

iskolánk között tanulói jogviszony jön létre, amely a jogszabályoknak megfelelően az Oktatási Hivatalhoz bejelentésre 

kerül. Amennyiben a jogviszonyban illetve az adatokban változás következik be, kérjük, 8 napon belül írásban bejelenteni 

szíveskedjenek!  

Alulírott vállalom, hogy az iskola helyi rendeletében meghatározott térítési- vagy tandíjat és az egyéb költségeket 

határidőre befizetem. Hozzájárulok, hogy gyermekemről az iskolai tanórákon, szakmai versenyeken, fellépéseken, 

rendezvényeken készült felvételeket az iskola a közösségi oldalán, ill. a médiában megjelenítse.

 
Az alábbi nyilatkozatok egyikét szíveskedjék aláírni  

NYILATKOZAT 1. - TÉRÍTÉSI DÍJ  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a gyermekem 6-22 év közötti*, és tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszonnyal 

rendelkezik, ezért a Violin Művészeti Iskolában………………………………tanszakon/tantárgyon kívánom 

igénybe venni térítési díj ellenében a művészetoktatást. *16 év felett jogviszony igazolás szükséges 

(iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazolás) 

Kelt: ..........................................., 2019. …………………..   ........................................................ 

            Szülő/nagykorú tanuló aláírása 

NYILATKOZAT 2. - TANDÍJ 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy gyermekem a Violin Művészeti Iskola szolgáltatásait ………………………………. 

tanszakon tandíj fizetése mellett veszi igénybe, mert ** 

•    a Violin Művészeti Iskolában más tanszakon is tanul……………………………………………tanszak  

•    más művészeti Iskolában is tanul, Iskola neve:………………………Címe:…………………………… 

•    22 év alatti, aki nem rendelkezik tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszonnyal  

•    a tanév kezdetén (szeptember. 1) a 6. életévét még nem töltötte be, vagy a 22. életévét már betöltötte.     

**Megfelelő választ kérjük bejelölni! 

 

Kelt: ..........................................., 2019. …………………..   ....................................................... 

            Szülő/nagykorú tanuló aláírása 
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Violin Alapfokú Művészeti Iskola OM 100866 

 Térítési és Tandíjrendelete-Cece 

 2019/2020 tanév   

I. TÉRÍTÉSI díjrendelet 

Az Nkt. és az egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Kormányrendelet alapján az alapfokú 

művészeti iskolákban kötelező a térítési díj megfizetése, ennek ellenében vehető igénybe a szolgáltatás. A 

térítési díj nem fizetése, vagy határidőre nem történő megfizetése esetén, a tanuló nem vehet részt az 

oktatásban. Hiányzás, vagy kimaradás esetén a térítési díj nem jár vissza. 

Az iskola helyi rendelete alapján, az egyes tanszakoknál a térítési díjon felül művészeti hozzájárulás is 

fizetendő. 

DÍJAK ZENE művészet  KÉPZŐ művészet 

4-5 tanulmányi 

átlag esetén 
Térítési díj  Művészeti hozzájárulás Térítési díj  Művészeti hozzájárulás 

  

  

Egy összegben  Egy összegben Két részletben Egy összegben Egy összegben Két részletben 

8000 45000 25000  8000       
A 4 tanulmányi átlag alatt a fentiekben meghatározott térítési díjak 120%-a fizetendő. 

Térítési díjkedvezmény: Az Nkt. valamint a fenti Korm. rendelet alapján: „Minden esetben ingyenes a halmozottan 

hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi 

fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel”  

Az iskola helyi rendelete alapján továbbá száz százalékos térítési díjkedvezmény igénybevételére jogosult a GYVK, és a 

tartós beteg tanuló is. 

A kedvezmények elbírálása a szülő kérelmére a jogszabályoknak meghatározottak szerint történik. A kedvezmény 

megállapításához a díjfizetésre kötelezettnek be kell nyújtania a kedvezményre való jogosultságról szóló határozatot. 

Határidő: 2019. szeptember 30. (Határozat hiányában térítési díjfizetési kötelezettség áll fenn.) 

Testvérkedvezmény: a Violin Iskolába járó minden testvér után jár a művészeti hozzájárulás összegéből: -4 000 

Ft/tanév.  

Szociális kedvezmény: A térítési díj nem, csak a művészeti hozzájárulás összege, kérelem alapján maximum 50%-kal 

mérsékelhető, feltétele a formanyomtatvány hiánytalan kitöltése és a jogszerűséget igazoló dokumentumok beküldése. 

Határidő: 2019. szeptember 30.    

  

II. TANDÍJ rendelet:  
Az előző oldal „Nyilatkozat 2.”-ben felsoroltak alapján tandíjfizetést határozott az iskola. 

Tandíj összege: 

- Zeneművészet: 200 000 Ft/év -. Tánc-, Képző-, Színművészet: 50 000 Ft/év, 27 000 Ft/félév. 

 

A térítési/tandíjak, egyéb költségek befizetési módja: banki átutalással, közleménybe feltüntetve: tanuló neve, tanszak, 

telephely, térítési díj, ill. művészeti hozzájárulás. BANKSZÁMLA: 10102969-49957000-01000009. Valamint 

készpénzben a szaktanárnál nyugta ellenében. 

  

Megfelelő választ kérjük szíveskedjen  bejelölni! 

• A Térítési díjat 2019. szeptember 30-ig befizetem, továbbá a  

művészeti hozzájárulást, vagy tandíjat egy összegben fizetem: a befizetési határidő: 2019. október 31.  

• A Térítési díjat 2019. szeptember 30-ig befizetem, továbbá a 

művészeti hozzájárulást, vagy tandíjat két részletben fizetem: 1. részletfizetési határidő: 2019. október 31. 

                                                                                                                 2. részletfizetési határidő: 2020. január 31. 

III. EGYÉB adminisztrációs költségek:   
1. A törvény és a helyi rendelet alapján is térítési díjmentességben részesülők (HH, GYVK, TB…) kedvezményes 

művészeti hozzájárulásának összege: 4000Ft/fő      

      2.   Bizonyítvány díj: 1000Ft/db (új tanuló vagy új művészeti ág esetén) 2020. május 15-ig 

      3.   Hangszerkölcsönzési díj: 5000Ft/év 2019. szeptember 30-ig 

    

Késedelmes, vagy nemfizetés esetén a mindenkori tartozás közjegyző által behajthatóvá válik.  

Dunaújváros, 2019-04-05                 

                                                                                                                      
                                                     igazgató   

Fentieket tudomásul vettem: …………………………………………                               

          Szülő/nagykorú tanuló aláírása                         

                    

 


