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Dunaszerdahely Város 2015/15. sz. általános érvényű rendelete, amellyel 

módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012/28. sz. a város 

hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges 

költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról szóló 

általános érvényű rendelete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2015.06.23-ai testületi ülésén hozta. 

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2015.06.5-én lett közzé téve. 

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes 

honlapján 2015.06.30. lett közzé téve. 

Ezen általános érvényű rendelet 2015.09.1. lépett hatályba. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§, az 

iskolák önkormányzatáról szóló 2003. évi 596. törvény, a köznevelésről és közoktatásról 

szóló 2008. évi 245. törvény, a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 2004. 

évi 583. törvény, valamint az alapiskolák, középiskolák és oktatási létesítmények 

finanszírozásáról szóló 2003. évi 597. törvény és későbbi módosításaik alapján a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2015/15. sz. általános érvényű rendelete, amellyel módosul és 

kiegészül Dunaszerdahely Város 2012/28. sz. a város hatáskörében működő iskolákban 

és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének 

meghatározásáról szóló általános érvényű rendelete 
 

I. 

 

Dunaszerdahely Város 2012/28. sz. a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai 

intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról 

szóló általános érvényű rendelete a következőképpen egészül ki és módosul: 

 

1. A 6.§ beleértve a címet is a következőképpen hangzik:  

 

„6.§ 

A szabadidőközpontban végzett tevékenység után fizetendő részleges költségtérítési 

járulék 

1. A szabadidőközpontban végzett tevékenységgel kapcsolatos költségek részleges 

térítéséhez a gyermek törvényes képviselője, illetve a nagykorú személy a működési 

kiadásokra és fizetések kiegészítésére havonta támogatás formájában hozzájárul. 

2. Havi hozzájárulás összege a szabadidőközpontban: 

a) gyermek számára havonta 1,50 Euró,  

b) nagykorú személy számára havonta 3,00 Euró 

3. Hűségkártyával rendelkező személyt havonta kiskorú gyermek esetében 0,50 Euró 

kedvezmény illet meg a (2) bek. a) pontjában feltüntetett összegből, nagykorú személy 

esetében 1,00 Euró kedvezmény illet meg a (2) bek. b) pontjában feltüntetett összegből. 

4. A működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás fogalma alatt 

a következőket kell érteni, a gyermek, illetve nagykorú személy által végzett 

tevékenységével kapcsolatos közvetlen kiadások egy tizede, azaz  havonta 6,52 €. 

 



5. A működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatást térítheti a 

gyermek, illetve nagykorú személy állandó lakhelye szerinti község, ha ezt nem teszi, 

akkor a támogatást a gyermek törvényes képviselője, illetve nagykorú személy téríti. 

 

6. Dunaszerdahely Város területén állandó lakhellyel rendelkező gyermek, illetve nagykorú 

személy esetében a működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható 

támogatást Dunaszerdahely Város a saját költségvetéséből téríti. 

 

7. Azon gyermek törvényes képviselője részére, akinek az állandó lakhelye más községben 

található, és ezen község nem nyújt támogatást, akkor a szabadidőközpontban végzett 

tevékenységgel kapcsolatos költségek részleges térítésének mértéke a (2) bekezdés a) 

pontja szerinti havi hozzájárulás és a (4) bekezdés szerinti működési kiadásokra és 

fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás összege. 

 

8. Azon gyermek törvényes képviselője részére, akinek az állandó lakhelye más községben 

található, és ezen község a (4) bekezdésben feltüntetett támogatás összegénél kevesebb 

támogatást nyújt, akkor a szabadidőközpontban végzett tevékenységgel kapcsolatos 

költségek részleges térítésének mértéke a (2) bekezdés a) pontja szerinti havi hozzájárulás 

és a község által nyújtott támogatás és a (4) bekezdés szerinti működési kiadásokra és 

fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás különbözetének összege. 

 

9. Azon nagykorú személy részére, akinek az állandó lakhelye más községben található, és 

ezen község nem nyújt támogatást, akkor a szabadidőközpontban végzett tevékenységgel 

kapcsolatos költségek részleges térítésének mértéke a (2) bekezdés b) pontja szerinti havi 

hozzájárulás és a (4) bekezdés szerinti működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére 

felhasználható támogatás összege. 

 

10. Azon nagykorú személy részére, akinek az állandó lakhelye más községben található, és 

ezen község a (4) bekezdésben feltüntetett támogatás összegénél kevesebb támogatást 

nyújt, akkor a szabadidőközpontban végzett tevékenységgel kapcsolatos költségek 

részleges térítésének mértéke a (2) bekezdés b) pontja szerinti havi hozzájárulás és a 

község által nyújtott támogatás és a  (4) bekezdés szerinti működési kiadásokra és 

fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás különbözetének összege. 

 

11. A járulékot fél évre megelőlegezve, az I. félévre legkésőbb október 31-ig, a II. félévre 

február 28-ig kell befizetni. 

 

12. Dunaszerdahely Város elsősorban a Város területén működő szabadidőközpontok 

tevékenységét fogja támogatni. “ 

 

II. 

Hatály 

 

Ezen rendelet 2015.09. 1-jén lép hatályba. 

 

Kelt, Dunaszerdahely,  

 

JUDr. Hájos Zoltán 

     polgármester 


