Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (VIII.13.) önkormányzati rendelete
a nem magyar állampolgárok által fizetendő tandíjakról

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés c) pontjában, a 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §

(1) Az a nem magyar állampolgár kiskorú gyermek, aki megfelel a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 92. § (1) bekezdésében (tov. Köznev. tv.) meghatározott feltételeknek az
óvodai nevelést a Köznev. tv. 92. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a magyar
állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó nem magyar állampolgár gyermek díjat köteles fizetni az
óvodai nevelésért a Köznev. tv. 92. § (7) bekezdése szerint.

Általános rendelkezések
2. §

(1) Az óvodai felvételkor (beiratkozáskor) a fizetésre kötelezett személy írásos nyilatkozatot ad
arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás díját az arra megszabott időben és módon
megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a díj fizetésének hozzájárulás
nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat.
(2) Az intézmény vezetője a díj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról
gyermekenként nyilvántartást vezet, valamint a díj megállapításával, fizetésével kapcsolatban
szükséges intézményi szintű szabályozásról a Szervezeti és Működési Szabályzatban
gondoskodik.
(3) Az intézmény vezetője köteles tájékoztatni az érdeklődő, nem magyar állampolgárságú
gyermekek szüleit, törvényes képviselőit az intézményben igénybe vehető szolgáltatásokról,
a díj várható alapösszegéről, a díj fizetésének szabályairól.

A díjfizetéssel kapcsolatos eljárási szabályok
3. §
(1) A díj tanévenként – a szülővel kötött megállapodás alapján – egyösszegben vagy
részletekben fizetendő.
(2) A tanévre fizetendő díjat tanévenként kell kidolgozni, megállapítani.
(3) A díjmegállapítás alapján a folyó évre jóváhagyott költségvetés eredeti tervezett kiadásai
képezik. Az így megállapított díj a tanév teljes tartalmára válik érvényessé (szeptember 1jétől augusztus 31-ig).
(4) A megállapított díj összegét e rendelet függeléke tartalmazza.
(5) A tanévenként megállapított díj tanévközbeni módosítására csak rendkívül indokolt
esetben kerülhet sor.
(6) A díjszámítási alap vagy díjösszeg változtatására a nevelési-oktatási intézmény vezetője
javaslatot tehet.
(7) Az óvodai nevelési intézményben megállapított díjat – az érdekeltek körében –
nyilvánosságra kell hozni. Beiratkozáskor a figyelmet külön is fel kell erre hívni.
(8) A díj megfizetésére a szolgáltatást igénybe vevő kiskorú szülője, törvényes képviselője
köteles.
(9) Visszatérítés, díjbeszámítás csak a szolgáltatás-igénybevétel indokolt és igazolt
elmaradása esetén igényelhető.

A nem magyar állampolgárok által fizetett díj mértéke
4. §
A nem magyar állampolgárok által fizetett díj – tanévenként, a szakmai feladatra – a
tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy gyermekre jutó hányadának 100%-a.

A díj befizetésének módja
5. §
A megállapított díjat vagy annak részleteit – az igénybe vevő szülőjével, törvényes
képviselőjével történt megállapodás alapján – az intézmény pénztárába, vagy az intézmény
költségvetési számlájára kell befizetni, vagy átutalni.
Értelmező rendelkezés
6. §
Szakmai feladatra jutó folyó kiadások: az adott feladatra elszámolható működési célú
kiadások feladattal arányos része.

Záró rendelkezés
7. §
(1) A rendelet 2013. szeptember 1-jétől lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a 2013/2014. tanévre beiratkozott gyermekek vonatkozásában
2013. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Mosonszolnok, 2013. augusztus 6.

Török Sándor
polgármester

Gálné dr. Takács Eszter
jegyző

Záradék: Kihirdetve.
Mosonszolnok, 2013. augusztus 13.

Gálné dr. Takács Eszter
jegyző

1. Függelék a 9/2013. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez:

A nem magyar állampolgár kiskorú gyermekek óvodai nevelése után fizetendő nevelési díj:
2013/2014. tanévben

10.000,- Ft.

