
+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 későbbi módosításaik alapján a 

következő rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2019/….. sz.  (2019. február 19.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül 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 

 

I. 

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 a következőképpen módosul és egészül 

ki: 

1. 6. § Az iskolai étkezdében való étkeztetés részleges költségtérítési járuléka (2) 

bekezdés a következőképpen hangzik: 

„2. Az iskolai étkezdékben az élelmiszer beszerzési költségtérítési járulék összege a 

következő: 

Iskola (2. öv) Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: 

Óvoda – egész napos étkezés – 

kivéve az utolsó óvodai évet 

látogató 

0,26 € 0,64 € 0,22 € 1,12 € 

Óvoda – egész napos étkezés – az 

utolsó óvodai évet látogató 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Óvoda- félnapos étkezés - kivéve az 

utolsó óvodai évet látogató 

0,26 € 0,64 € ––––––– 0,90 € 

Óvoda- félnapos étkezés - az utolsó 

óvodai évet látogató 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Alapiskola– I. fok, egész napos 

étkezés 

0,27 € 0,95 € 0,21 € 1,43 € 

Alapiskola – I. fok ––––––– 0,95 € –––––––– 0,95 € 



 

 

 

II. 

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

lép hatályba. 

Kelt, Dunaszerdahely,  

 

JUDr. Hájos Zoltán 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

Alapiskola – II. fok –––––––

– 

1,01 € –––––––– 1,01 € 

Alapiskola– II. fok, egész napos 

étkezés 

0,27 € 1,01 € 0,21 € 1,49 € 

Felnőtt étkező személyek ––––––– 1,12 € ––––––– 1,12 € 


