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

közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény 6.§ (2) bek. és (12) bek. d) pontja, a 2008. évi 245. 

az oktatásról és nevelésről szóló törvény (iskolai törvény), a közigazgatás költségvetési szabályairól 

szóló 2004. évi 523. törvény 19.§ és a 2003. évi 597. az alapiskolák, középiskolák és iskolai 

intézmények finanszírozásáról szóló törvény és későbbi módosításaik alapján a következő rendeletet 

alkotja: 

Dunaszerdahely Város 2019/……… sz. (2019. február 11.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018/18. sz. (2018. december 11.) 

általános érvényű rendelete a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák 

és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére 

felhasználható támogatás mértékének megállapításáról a 2019-es évre vonatkozóan  

 

I. 

Dunaszerdahely Város 2018/18. sz. (2018. december 11.) általános érvényű rendelete 

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

működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás mértékének 

megállapításáról a 2019-es évre vonatkozóan a következőképpen módosul és egészül ki:  

1. 6.§ (4) bekezdése a következőképpen hangzik: 

„ A város az iskola vagy iskolai intézmény részére a következő naptári évben teljes 

összegben, indokolt kérelem alapján visszautalhatja a gazdálkodási többletet, az 

eredeti hatáskörbe tartozó pénzeszközök növelése céljából, amelyet az iskola és iskolai 

intézmény kizárólag javításra, karbantartásra, befektetésre és készletek vásárlásra 

használhat fel.“ 

2. Az 1 sz. melléklet a következőképpen hangzik: 

 

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

működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás 2018-ban: 

Iskolák és közoktatási intézmények 

kategóriák szerint 

Dunaszerdahely Város által 

fenntartott iskolai intézmény 

tanulója után járó támogatás 

euróban kifejezve 

Egyházi és magán 

iskolai tanulója után 

járó támogatás euróban 

kifejezve intézmények  

Az óvoda tanulója  2500,00 
2200,0 

Művészeti alapiskola egyéni 

képzésben részesülő tanulója 
1300,00 

xxx 

Művészeti alapiskola csoportos 

képzésben részesülő tanulója 
400,00 

xxx 



Az iskolai klubot látogató gyermek 375,00 
330,00 

Szabadidőközpontot látogató 

gyermek 
110,00 

96,80 

Iskolai étkezdében étkező 

potenciális étkező, aki az iskola 

tanulója 

130,00 

xxx 

Iskolai étkezdében étkező 

potenciális étkező a 40-01 sz. 

statisztikai kimutatás alapján, aki 

nem iskola tanulója 

10,00 

 

xxx 

A kiadó iskolai étkezdében 

potenciálisan étkező 
xxx 

30,00 

 

 

II. 

Jelen általános érvényű rendelet a város hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon 

lép hatályba. 

Kelt, Dunaszerdahely,  

 

JUDr. Hájos Zoltán 

          polgármester 

 

 

 


