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Dunaszerdahely Város 2019/19. sz. (2019. szeptember 24.) általános érvényű 

rendelete a Szabó Gyula Alapiskola mellett működő iskolai étkezde, Iskola 

utca 936/1, Dunaszerdahely, megszüntetéséről 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2019.09.24-i testületi ülésén hozta.  

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

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2019.09.06 - án lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján 

2019.09.25-én lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet .......... lép hatályba.  

 

  



Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. 

törvény 6.§ (1) bekezdése és a 11.§ (4) bekezdés l) pontja összhangban az oktatásügyi 

államigazgatásról és iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596., valamint egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 6.§ (2) bekezdés g) pontja és későbbi 

módosításaik alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2019/19. sz. (2019. szeptember 24.) általános érvényű rendelete a 

Szabó Gyula Alapiskola mellett működő iskolai étkezde, Iskola utca 936/1, 

Dunaszerdahely, megszüntetéséről 

 

1.§ 

Bevezető rendelkezések 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2019. március 19-én kelt 79/2019/4 sz. 

határozatával jóváhagyta a Szabó Gyula Alapiskola mellett működő iskolai étkezde, Iskola utca 

936/1, Dunaszerdahely, a közoktatási intézményhálózatból való törlését. 

 

 

2.§ 

A rendelt tárgya 

 

Dunaszerdahely Város jelen rendelettel az oktatásügyi államigazgatásról és iskolai 

önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. sz., valamint egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló törvény 6.§ (2) bekezdés e) pontja és későbbi módosításai alapján határoz 

a Szabó Gyula Alapiskola mellett működő iskolai étkezde, Iskola utca 936/1, Dunaszerdahely 

2019. 09.30 - án való megszüntetéséről. 

 

 

3.§ 

Záró rendelkezések 

 

1. Jelen rendelet azon napon lép hatályba, amikor a Szabó Gyula Alapiskola mellett működő 

iskolai étkezde, Iskola utca 936/1, Dunaszerdahely, a közoktatási intézményhálózatból 

törlésre kerül. 

2. Abban az esetben, ha a Szlovák Köztársaság Iskola-, Tudomány-, Kutatás- és Sportügyi 

Minisztériuma a Szabó Gyula Alapiskola mellett működő iskolai étkezdét, Iskola utca 936/1, 

Dunaszerdahely, a közoktatási intézményhálózatból 2019. szeptember 30 - ig nem törli, 

akkor jelen rendelet hatályát veszti. 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2019.09.25. 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

     polgármester  


