Dunaszerdahely Város az községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§, az
államigazgatás az oktatásügyben és oktatási önkormányzásban szóló 2003. évi 596. törvény,
az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. törvény, a közigazgatás költségvetési
szabályairól szóló 2004. évi 523. törvény és az általános iskolák, középiskolák és iskolai
intézmények finanszírozásáról szóló 2003. évi 597. törvény és a 2010. évi 544. a Szlovák
Köztársaság Munka-, Szociális- és Családügyi Minisztériumának hatáskörébe tartozó
támogatásokról szóló törvény későbbi módosításaik alapján a következő rendeletet alkotja:

Dunaszerdahely Város 2019/.........sz. (2019.június 25.) a város hatáskörében működő
iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék
összegének meghatározásáról szóló általános érvényű rendelete
1.§
Bevezető rendelkezések
Jelen általános érvényű rendelet határozza meg:
a) Dunaszerdahely Város által fenntartott óvodákban elhelyezett tanulók után nyújtott
részleges költségtérítésre irányuló járulék összegét,
b) Dunaszerdahely Város által fenntartott iskolák mellett működő iskolai klubok
elhelyezett gyermek tevékenysége után nyújtott részleges költségtérítésre irányuló
járulék összegét,
c) Dunaszerdahely Város által fenntartott művészeti alapiskola tanulói után nyújtott a
végzett tanulmányokkal kapcsolatban részleges költségtérítésre irányuló járulék
összegét,
d) Dunaszerdahely Város által fenntartott szabadidőközpont tanulói után a végzett
tevékenységgel kapcsolatban nyújtott részleges költségtérítésre irányuló járulék
összegét,
e) Dunaszerdahely Város által fenntartott az óvodák és általános iskolák mellett működő
étkezdék tanulói után részleges az étkezéssel kapcsolatos részleges költségtérítésre
irányuló járulék összegét,
2.§
Az óvodában elhelyezett gyermek után fizetendő járulék
1. Az óvodában elhelyezett gyermek után a törvényes képviselő részleges költségtérítési
járulékot fizet az óvoda költségeinek fedezésére egy gyermek után a
következőképpen:
a) ha a gyermek és annak törvényes képviselői Dunaszerdahelyen állandó
lakhellyel rendelkezik 15,00 € havonta,
b) egyéb esetekben 20,00 € havonta.
Ha gyermek egyik törvényes képviselője rendelkezik csak Dunaszerdahelyen állandó
lakhellyel, akkor a részleges költségtérítési járulék összege az a) pont alapján kerül
meghatározásra.

2. Hűségkártyával rendelkező személyt havonta 5,00 € kedvezmény illet meg az (1) bek.
a) pontjában feltüntetett összegből.
3. A járulék mértékének módosítása esetében az a nap meghatározó, amikor a módosítást
okozó tény bekövetkezett. A járulék mértéke a módosítást okozó tény bekövetkeztét
követő naptári hónap első napjától változik.
4. Nem kell részleges költségtérítési járulékot fizetni azon gyermek után,
a) aki egy évvel a kötelező iskolalátogatást megelőzően látogatja az óvodát,
b) akinek a törvényes képviselője igazolja az óvoda igazgatójának írásos okirattal,
hogy szociális szükséghelyzetben járó segélyt kap vagy szociális kiegészítő
segélyben részesül.
c) aki bírósági döntés alapján lett elhelyezve az óvodában.
d) aki megszakította az óvodalátogatást több mint 30 egymást követő naptári napon
át betegség miatt vagy indokolt családi okokból,
e) aki nem látogatta az óvodát a nyári tanítási szünet idején, vagy az óvoda
működésének alapító általi vagy más komoly okból történt felfüggesztése idején;
ezen esetekben a törvényes képviselő csak a térítés arányos részének
befizetésére kötelezhető.
5. A járulékot az adott hónapra megelőlegezve, az adott naptári hónap 10. napjáig kell
befizetni.
3.§
Az iskolai klubban elhelyezett gyermek tevékenysége után fizetendő havi járulék

1. Az iskolai klubban elhelyezett gyermek után a törvényes képviselő részleges
költségtérítési járulékot fizet az iskolai klub költségeinek fedezésére egy gyermek után
a következőképpen:
a) ha a gyermek és annak törvényes képviselői Dunaszerdahelyen állandó
lakhellyel rendelkezik 14,00 € havonta,
b) egyéb esetekben 18,00 € havonta.
Ha gyermek egyik törvényes képviselője rendelkezik csak Dunaszerdahelyen állandó
lakhellyel, akkor a részleges költségtérítési járulék összege az a) pont alapján kerül
meghatározásra.
2. Hűségkártyával rendelkező személyt havonta 4 € kedvezmény illet meg az (1) bek.
feltüntetett összegből.
3. A járulék mértékének módosítása esetében az a nap meghatározó, amikor a módosítást
okozó tény bekövetkezett. A járulék mértéke a módosítást okozó tény bekövetkeztét
követő naptári hónap első napjától változik.
4. Ha az iskolai klubot egy családból származó több gyermek is látogatja, akkor a járulék
összege minden további gyermek után 7 €-ra csökken.
5. Ha a törvényes képviselője igazolja az általános iskola igazgatójának írásos okirattal,
hogy szociális szükséghelyzetben járó segélyt kap vagy szociális kiegészítő segélyben
részesül a külön törvény alapján, a törvényes képviselő írásos kérelme alapján az
általános iskola igazgatója beleegyezése után a járulék összege 7 €-ra csökken.
6. A járulék az adott hónapra megelőlegezve, az adott naptári hónap 10. napjáig kell
befizetni.

4.§
Az művészeti alapiskolát látogató gyermek törvényes képviselője által fizetendő
részleges költségtérítési havi járulék

1. A tanuló törvényes képviselője a művészeti alapiskolai tanulmányok költségeihez való
hozzájárulásként egy gyermek után havonta a képzés fajtája alapján:
a) Előkészítő tanulmányok: kollektív képzés esetén havonta 7 €
b) Alapfokú tanulmányok:
ba) kollektív képzés:
 rajz szak havonta 7 €
 tánc szak havonta 7 €
 irodalom-dráma szak havonta 7 €
bb) egyéni képzés:
 zenei szak havonta 10 €
2. Nagykorú tanuló személy a művészeti alapiskolai tanulmányok költségeihez való
hozzájárulásként havonta 10 € fizet, nagykorú dolgozó személy pedig havonta 18 €.
3. Ha a kiskorú törvényes képviselője igazolja okirattal, hogy szociális
szükséghelyzetben járó segélyt kap vagy szociális kiegészítő segélyben részesül a
külön törvény alapján, írásos kérelme alapján a járulék 50 %-át fizeti.
4. A kiskorú törvényes képviselője a járulék 50 %-át fizeti zenei szak egyéni képzésében
választott második főtantárgy esetén, amennyiben a diák párhuzamosan két zenei
szakágat látogat.
5. Ha művészeti alapiskolát egy családból 3 vagy több gyermek is látogatja, akkor a
járulék összege minden gyermek után az (1) bek. meghatározott összeg felére csökken.
5.§
A szabadidőközpontban végzett tevékenység után fizetendő részleges költségtérítési havi
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:
gyermek számára havonta 1,50 Euró,
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.
6.§
Az iskolai étkezdében nyújtott étkezésért fizetendő részleges költségtérítési járulék
1. A Dunaszerdahely által fenntartott alapiskolák és óvodák mellet működő iskolai
étkezdék a gyermekeknek, tanulóknak és iskolai alkalmazottaknak az élelmiszerek
beszerzésére és az étkezést igénybe vevők korcsoportok szerinti besorolása alapján, az
Oktatás-, Tudomány-, Kutatás- és Sportügyi Minisztérium által ajánlott tápértékre

tekintettel részleges költségtérítés, amelyet a törvényes képviselő térít, fejében
étkezést biztosít.
2. A gyermek/tanuló törvényes képviselője az élelmiszerek beszerzésére az étkezést
igénybe vevők korcsoportok szerinti besorolása alapján, összhangban a Szlovák
Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által meghatározott 1. pénzügyi öv szerint,
köteles költségtérítési járulékot fizetni.
3. A törvényes képviselő a (2) bek. feltüntetett járulékon kívül az iskolai étkezde rezsi
költségtérítéséhez 6 €/ hónap átalánydíjjal is hozzájárul.
4. A gyermek/tanuló törvényes képviselője köteles a le nem jelentett napok esetében is
megfizetni az egész járulékot és a (3) bek. meghatározott iskolai étkezde rezsi
költségtérítési hozzájárulást is.
5. A diétás étrendet követő gyermek/tanuló esetében szakorvosi vélemény alapján, illetve
ha az iskolai étkezde nem tudja biztosítani a diétás étrendet, akkor a fenntartó a
gyermek törvényes képviselőjének kifizeti az étkeztetéshez járó támogatást legkésőbb
minden negyedév befejeztét követő 15. napon.
6. Hűségkártyával rendelkező személyt 3 €/ hónap kedvezmény illet meg a (3) bek.
feltüntetett összegből.
7. Ha egy családból több gyermek is ugyanazt az iskolai étkezdét látogatja, akkor a rezsi
költségekhez való hozzájárulás összege 3 €/ hónap csökken minden gyermek után.
8. A szociális szükséghelyzetben lévő gyermek étkezése után a külön törvény alapján a
rezsi költségekhez való hozzájárulás összege 3 €/ hónap.
9. Az óvodák mellett működő iskolai étkezdék esetében a térítést az adott naptári hónap
10. napjáig kell befizetni. Az alapiskolák mellett működő iskolai étkezdék esetében a
térítést adott hónapra megelőlegezve, az adott naptári hónap 25. napjáig kell befizetni.
10. Iskolai étkezdében egyéb más személyek is étkezhetnek, a következő pénzügyi
járulékok alapján:
a) az iskola vagy iskolai intézmény alkalmazottja az élelmiszer beszerzésért pénzügyi
költségtérítési járulékot fizet a (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi öv szerint,
b) azon személyek, akik szerepelnek a község területi hatálya alá tartózó alapiskolák,
óvodák, iskolai intézmények és a nyelviskolák tanulói teljes létszámának 40-01 sz.
09.15-ei statisztikai kimutatásában, a jövedelmi adóból származó bevételek
elosztása céljából a települések részére, az élelmiszer beszerzésért pénzügyi
költségtérítési járulékot fizetnek, a szerint, hogy koruk alapján melyik kategóriába
tartoznak és rezsi költségtérítéshez való hozzájárulást is fizetnek a 3,6,7 és 8 pont
alapján,
c) azon személyek, akik nem szerepelnek a község területi hatálya alá tartózó
alapiskolák, óvodák, iskolai intézmények és a nyelviskolák tanulói teljes
létszámának 40-01 sz. 09.15-ei statisztikai kimutatásában, a jövedelmi adóból
származó bevételek elosztása céljából a települések részére, az élelmiszer
beszerzésért pénzügyi költségtérítési járulékot fizetnek, a szerint, hogy koruk
alapján melyik kategóriába tartoznak és rezsi költségtérítéshez való hozzájárulást is
fizetnek: 1,00 €/ ebéd.
d) egyéb személyek, az élelmiszer beszerzésért pénzügyi költségtérítési járulékot
fizetnek, a szerint, hogy koruk alapján melyik kategóriába tartoznak a feltüntette
pénzügyi határértékek alapján és rezsi költségtérítéshez való hozzájárulást
a Munkatörvénykönyv alapján.
11. A nem elfogyasztott és időben lejelentett étkezés esetében a törvény értelmében a
gyermek étkezési szokásai fejlesztésének támogatására irányuló támogatással
összefüggésben a fennmaradó túlfizetés összege a törvényes képviselő kérelme alapján

visszautalásra kerül. Az étkeztetés lejelentésére vonatkozó szabályokat az iskolai
étkezde működési szabályzata tartalmazza.
12. A rezsi járulék nem kerül visszatérítésre.
7.§
1. Az iskola és iskolai intézmény a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló 2004.
évi 523. törvény és későbbi módosításai alapján jogosult a költségvetésben
meghatározott kiadási pénzeszközök mértékét túllépni, amelyeket a törvény 23.§ (1)
bek. f) és j) pontjával összhangban szerzett.
2. Az iskola és iskolai intézmény átutalja Dunaszerdahely Város számlájára a részleges
költségtérítés által a törvényes képviselőktől és egyéb személyektől szerzett
pénzeszközöket, amelyet ezt követően átutalnak az iskola, illetve iskolai intézmény
számlájára.
8.§
Hatályon kívül helyező rendelkezések
Hatályát veszti Dunaszerdahely Város 2018/17. sz. (2018. december 11.) a város
hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre
irányuló járulék összegének meghatározásáról szóló általános érvényű rendelete és az azt
módosító és kiegészítő Dunaszerdahely Város 2019/6. sz. (2019. február 19.) általános
érvényű rendelete.
9.§
Hatály

Jelen rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.
Kelt, Dunaszerdahely 2019......................

JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

