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Dunaszerdahely Város 2017/1. sz. (2017. február 14.) 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 2017.02.14-i testületi ülésén hozta. 

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

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2017.01.30.-án lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes 

honlapján 2017.02.17.-én lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2017.03.04.-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 2017/1. sz. (2017. február 14.) 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 3.§ b) pontja a következőképpen egészül ki: 

 

  Szent János Alapiskola mellett működő iskolai étkezde, Piactér 1., 

Dunaszerdahely 

 

2. Az 5.§ (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 

 

h) iskolai étkezdék esetében - Szent János Alapiskola mellett működő iskolai étkezde, 

Piactér 1., Dunaszerdahely: 

 működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás 

iránti kérelem benyújtása 

 a tanulók teljes létszámának 40-01 sz., 2016. szeptember 15.-ei statisztikai 

kimutatásának benyújtása, legkésőbb 2016. szeptember 23-ig 

 

3. Az 5.§ a következő új (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

3. Dunaszerdahely Város a 3.§-ban meghatározott támogatásban részesülő részére 

további előleget nyújthat havonta az adott naptári hónap 28. napjáig, egész euró 

összegben, tizedes jegy nélkül, az éves támogatás értékének 1/12 részén felül, ha a 

támogatásban részesülő kérelmezi azt. 

 
4. Az 1. sz. melléklet a következő új 2. sz. melléklettel egészül ki: 

 

2. sz. melléklet 

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 egyház által fenntartott iskola mellett működő iskolai étkezde               11,60 

 

 

 

 

II. 

Hatály 

 

1. Ez a rendelet a Városi Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon lép 

hatályba. 

 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2017. február 17. 

 

 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

                 polgármester 

 

 

 


