TÁJÉKOZTATÓ
Violin Alapfokú Művészeti Iskola - RÁCALMÁS Telephely
I. TÉRÍTÉSI díjrendelet
Az Nkt. és az egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Kormányrendelet alapján az alapfokú művészeti
iskolákban kötelező az éves 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 Violin Művészeti Iskolában az éves térítési díj nem jár vissza.
Az iskola helyi rendelete alapján, az egyes tanszakoknál/művészeti ágaknál a térítési díjon felül éves művészeti
hozzájárulás is fizetendő. Hiányzás, vagy kimaradás esetén az éves művészeti hozzájárulás nem jár vissza.
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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 határidőre be kell nyújtania a kedvezményre való jogosultságról szóló
határozatot. Határidő: 2020. 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 (honlapon található) hiánytalan kitöltése és a jogszerűséget igazoló
dokumentumok beküldése. Határidő: 2020. szeptember 30.

II. TANDÍJ rendelet:
Tandíj összege: Zeneművészet: 200 000 Ft/év, 105 000 Ft/félév.
Tánc-, Képző-, Színművészet: 50 000 Ft/év, 27 000 Ft/félév.
Fizetés módja:
BANKSZÁMLA: 10102969-49957000-01000009, közleménybe feltüntetve tanuló neve, tanszak, díj elnevezés:
térítési díj vagy művészeti hozzájárulás.
Nyugta ellenében a szaktanárnál illetve az iskola székhelyén. (2400 Dunaújváros, Váci Mihály u. 12.)
Fizetési határidők:
 TÉRÍTÉSI díj (egy összegű) befizetési határidő: 2020. szeptember 30.
 EGY összegű MŰVÉSZETI hozzájárulás vagy TANDÍJ befizetési határidő: 2020. október 31.
 KÉT részletben történő MŰVÉSZETI hozzájárulás vagy TANDÍJ befizetési határidő:
1. részlet: 2020. október 31.
2. részlet: 2021. január 31.
III. EGYÉB adminisztrációs költségek - befizetési határidő: 2020. szeptember 30.
1. Térítési díjmentességben részesülők (HH, GYVK, TB…) kedvezményes hozzájárulása: 4000Ft/fő.
2. Tanév végi nyomtatvány hozzájárulás: 1000Ft/db (új tanuló vagy új művészeti ág esetén).
3. Hangszerkölcsönzési díj: 5000Ft/év.
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