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Dunaszerdahely Város 2017/14. sz. általános érvényű rendelete, 

 amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2016/20. sz. általános 

érvényű rendelete a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, 

óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések 

kiegészítésére felhasználható támogatás mértékének megállapításáról a 

2017-es évre vonatkozóan  

 
 

 

 

  

  

  

   

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2017.11.28-i testületi ülésén hozta. 

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

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2017.11.10-én lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes 

honlapján 2017.12.12-én lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2017.12.27-én lépett hatályba. 

  



 

Dunaszerdahely Város az önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (1) bekezdése, 

a közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény 6.§ (12) bekezdése, a közigazgatás költségvetési 

szabályairól szóló 2004. évi 523. törvény 19.§ és a helyi önkormányzatok költségvetési 

szabályairól szóló 2004. évi 583. törvény 7.§ és későbbi módosításai alapján a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2017/14. sz. általános érvényű rendelete, 

 amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2016/20. sz. általános érvényű 

rendelete a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolák tanulói 

után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás 

mértékének megállapításáról a 2017-es évre vonatkozóan  

 

I. 

Dunaszerdahely Város 2016/20. sz. általános érvényű rendelete a dunaszerdahelyi 

székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és 

fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás mértékének megállapításáról a 2017-es évre 

vonatkozóan a következőképpen módosul és egészül ki: 

 

 

1. A 2.§ értelmező rendelkezései a következő új (8) bekezdéssel egészül ki: 

„8. A 2017-es évre vonatkozó támogatás mértékének meghatározása tekintetében az 

egyházi óvoda tanulóinak a z iskolák és iskolai intézmények a Szlovák Köztársaság 

Iskolaügy Minisztériumának 40-01 sz. statisztikai kimutatásában 2017. szeptember 

15-ig szereplő létszáma az irányadó.” 

 

2. A 3.§ b) pontja a következőképpen egészül ki: 

 

  Szent János apostol Egyházi Óvoda, Piactér 1., Dunaszerdahely 

 

3. Az 5.§ (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 

 

„ i) Szent János apostol Egyházi Óvoda, Piactér 1., Dunaszerdahely esetében: 

 az óvoda költségvetési javaslatának benyújtása, 

 működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás 

iránti kérelem benyújtása, 

 az óvoda tanulóinak névjegyzéke, születési idő és állandó lakhely 

feltüntetésével, az óvoda igazgatója által aláírt és bélyegzővel ellátott módon, 

 a tanulók teljes létszámának 40-01 sz., 2017. szeptember 15.-ei statisztikai 

kimutatásának benyújtása, legkésőbb 2017. szeptember 15-ig 

4. Az 1. sz. melléklet a következő új sorral egészül ki: 

A dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolák tanulói után járó 

működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás 2017-ben 

 

Iskolák és közoktatási intézmények kategóriák szerint Az étkeztetést igénybe 

vevő után járó támogatás 

€-ban kifejezve 



Az egyházi óvoda tanulója               643,90 

 

 

 

 

II. 

 

Jelen rendelet a város hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon lép hatályba. 

 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2017.12.11. 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

                 polgármester 

 

 

 


