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Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2010.(IX.14.) rendelete 
a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő 

térítési díj és tandíj megállapításáról szóló 7/2008.(VIII.29.) rendelet módosításáról. 
 

 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX törvény 124.§ (21) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a 10/2009.(XI.27.) 
rendelettel módosított 7/2008.(VIII.29.) rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az 
alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

 
1.§ 

 
 

A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4.§ (1) Térítési díj mértéke a 18 éven aluli tanulók esetében 

a) Zenetagozaton: 
- jeles tanulmányi eredmény esetén    11.000 Ft 
- jó tanulmányi eredmény esetén    13.000 Ft 
- közepes tanulmányi eredmény esetén   15.000 Ft 
- elégséges vagy annál rosszabb tanulmányi eredmény 
  esetén       16.600 Ft 

 
b) Képzőművészeti tagozaton:  

- jeles tanulmányi eredmény esetén     11.000 Ft 
- jó tanulmányi eredmény esetén     13.000 Ft 
- közepes tanulmányi eredmény esetén    15.000 Ft 
- elégséges vagy annál rosszabb tanulmányi eredmény 
  esetén        16.600 Ft 
 

     (2)  A térítési díj mértéke a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulók esetében 
       a) Zenetagozaton: 

- jeles tanulmányi eredmény esetén    20.000 Ft 
- jó tanulmányi eredmény esetén    25.000 Ft 
- közepes tanulmányi eredmény esetén   30.000 Ft 
- elégséges vagy annál rosszabb tanulmányi eredmény  
   esetén       35.000 Ft 
 

       b)  képzőművészeti tagozaton: 
- jeles tanulmányi eredmény esetén    20.000 Ft 
- jó tanulmányi eredmény esetén    25.000 Ft 
- közepes tanulmányi eredmény esetén   30.000 Ft 
- elégséges vagy annál rosszabb tanulmányi eredmény 
  esetén        35.000 Ft 
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(2) A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.§ A tandíj mértéke zenetagozaton és képzőművészeti tagozaton egyaránt: 

- jeles tanulmányi eredmény esetén    15.000 Ft 
- jó tanulmányi eredmény esetén     15.000 Ft 
- közepes tanulmányi eredmény esetén    18.000 Ft 
- elégséges vagy annál rosszabb tanulmányi eredmény 
  esetén        20.000 Ft 

 
 

2.§ 
 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. október 1-jétől kell 
alkalmazni. Egyidejűleg hatályát veszti a Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
fizetendő térítési díj és tandíj megállapításáról szóló 7/2008.(VIII.29.) rendeletét módosító 
10/2009.(XI.27.) rendelete. 

 
 
 
 

Gaál István      Rasztovits Anna 
polgármester      jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2010. szeptember 14-n. 
 
 
 
 
         Rasztovits Anna 
         jegyző 

 
 
 


