Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
8700 Marcali, Széchenyi u. 60. Tel: 85/510-561 Fax: 85/510-970

Tájékoztató
A térítési díj mértékéről, a térítési díjkedvezmény igénybevételéről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási
Szabályzata alapján iskolánkban a művészeti oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében
vehető igénybe.

Térítési díj féléves összege:
Táncművészeti ág: 7.000,- Ft
Képző- és iparművészeti ág: 8.500,- Ft
Báb- és színművészeti ág: 6.300,- Ft
Előképzőbe járó tanulók a megállapított díjak 50 %-át fizetik.
A Szabályzat 6. §. (1) bekezdése alapján az iskolánkban tanuló gyermeket, tanulót szociális helyzete
alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ennek alapján térítési díj- illetve
tandíjkedvezmény iránti kérelmet nyújthat be, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelme
nem haladja meg az 59.850 Ft-ot.
A térítési díj- és tandíjkedvezményt az iskola által kiadott nyomtatvány kitöltésével igényelhető. A
díjkedvezmény iránti kérelemhez az utolsó 3 havi nettó jövedelemigazolást kell csatolni!
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe
értelmi fogyatékos, autista érvényes határozattal rendelkező tanuló térítési díj mentes.
Nettó jövedelem alatt a már járulékokkal és adóelőleggel csökkentett, un. kézhez kapott jövedelmet kell
érteni. Félévenként 3 havi részletfizetési lehetőség is kérhető.
A térítési díj befizetésének határideje: 2020. március 15.
(Részletfizetés esetén I. részlet: március 15., II. részlet: április 15., III. részlet: május 15.)
Jövedelemnek számít
 a munkaviszonyból származó jövedelem,
 társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve önálló tevékenységből származó jövedelem,
 táppénz
 terhességi-gyermekágyi segély, GYED, GYES,
 gyermektartásdíj, gyermeknevelési támogatás
 családi pótlék
 öregségi, rokkantsági, baleseti, özvegyi, szülői nyugdíj
 árvaellátás
 rehabilitációs járadék és ellátások
 ápolási díj, munkanélküli segély, álláskeresési járadék és segély
 nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, bérbeadásból származó jövedelem
A díjkedvezmény iránti kérelem, a részletfizetési kedvezmény iránti kérelem a gyermekét tanító
művészeti pedagógustól, a titkárság munkatársaitól kérhető, vagy a noszlopy-marcali.hu honlapról
letölthető.
A térítés díj befizetésének elmulasztása esetén a tanulót a művészeti létszámból töröljük.

Marcali, 2020. január 27.
Patkó Imre
mb. intézményvezető

