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Dunaszerdahely Város 2019/18. sz. (2019. szeptember 24.) általános érvényű rendelete, 

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

általános érvényű rendelete, amelyet módosít és kiegészít Dunaszerdahely Város 2019/5. 

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

2019/11. sz. (2019. június 25.) 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 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 

2019.09.30-án lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2019.10.15-én lép hatályba.  

  



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

közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény, 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 2019/18. sz. (2019. szeptember 24.) általános érvényű rendelete, 

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

általános érvényű rendelete, amelyet módosít és kiegészít Dunaszerdahely Város 2019/5. 

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

2019/11. sz. (2019. június 25.) 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, amelyet 

módosít és kiegészít Dunaszerdahely Város 2019/5. sz. (2019. február 11.) általános érvényű 

rendelete, valamint Dunaszerdahely Város 2019/11. sz. (2019. június 25.) 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. 3.§ b) pontja a következőképpen egészül ki: 

 „Magán iskolai étkezde, Szabó Gyula utca 936/6C, 929 01 Dunaszerdahely.” 

2. Az 5.§ (1) bekezdésbe új j) pont kerül, amely a következőképpen hangzik: 

„j) Magán iskolai étkezde, Szabó Gyula utca 936/6C, 929 01 Dunaszerdahely, esetében: 

 a támogatás iránti kérelem benyújtása, 

 a közoktatási intézmény költségvetési javaslatának benyújtása, 

 a Dunaszerdahely Város területén található és/vagy a város által létesített alapiskolák 

tanulói részére nyújtandó iskolai étkeztetést biztosításáról szóló szerződés benyújtása” 

3. 1. sz. melléklet a következőképpen hangzik: 

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

működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás 2019-ben: 

Kategóriák 

Dunaszerdahely Város által 

létesített iskolai intézmény 

tanulója után járó 

támogatás euróban 

kifejezve 

Egyházi és magán 

iskolai tanulója után 

járó támogatás 

euróban kifejezve 

intézmények  



Az óvoda tanulója  2500,00 2200,00 

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 

130,00 130,00 

A kiadó iskolai étkezdében 

potenciálisan étkező 
xxx 30,00 

 

 

II. 

1. Jelen rendelet város hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon lép hatályba, abban 

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

Minisztériuma jogerős határozatot hoz a Szabó Gyula Alapiskola mellett működő iskolai 

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

törlésről. 

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

Minisztériuma 2019. szeptember 30-ig nem hoz jogerős határozatot az előző bekezdés 

alapján, akkor jelen rendelet hatályát veszti. 

 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2019.09.30. 

 

JUDr. Hájos Zoltán 

          polgármester 

 

 

 


