Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (X.15.) önkormányzati rendelete
a nem magyar állampolgárok által fizetendő szolgáltatási díjról
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §
Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 92. § (1) – (7) bekezdésben foglaltak hatálya alá – ha nemzetközi szerződés
vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik – az óvodai nevelésért díjat fizet.
Általános rendelkezések
2. §
(1) Az óvodai felvételkor 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) A közoktatási 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.
A díjfizetéssel kapcsolatos eljárási szabályok
3. §
(1) A díj – a szülővel, gondviselővel történt megállapodás alapján – tanévenként egy
összegben vagy részletekben (havi, vagy féléves bontásban) fizethető.
(2) A tanévre fizetendő díjat tanévenként kell kidolgozni, megállapítani.
(3) Az így megállapított díj a tanév teljes tartalmára válik érvényessé (szeptember 1-től augusztus 31-ig).
(4) A tanévenként megállapított díj tanév közbeni módosítására csak rendkívül indokolt
esetben kerülhet sor.
(5) A díjösszeg változtatására a nevelési-oktatási intézmény vezetője javaslatot tehet.
(6) A nevelési-oktatási intézményben megállapított díjat – az érdekeltek körében –
nyilvánosságra kell hozni. Beiratkozáskor a figyelmet erre külön is fel kell hívni.
(7) A díj megfizetésére a szolgáltatást igénybe vevő, – kiskorú, illetve saját jövedelemmel
nem rendelkező esetében szülője, gondviselője – köteles.
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(8) Visszatérítés, díjbeszámítás csak a szolgáltatás-igénybevétel indokolt és igazolt
elmaradása esetén igényelhető.
A nem magyar állampolgárok által fizetendő díj mértéke
4. §
(1) A 2013/2014. nevelési/tanévben a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy
tanulóra/gyermekre jutó hányadának összegét szakmai feladatonként a rendelet
1. melléklete tartalmazza.
(2) A nem magyar állampolgárok által fizetendő díj összege a 2013/2014.
nevelési/tanévben
Óvodai nevelés:

10.000.- Ft/fő/hó
A díj befizetésének módja
5. §

A megállapított díjat, vagy annak részleteit – az igénybe-vevővel, illetve a szülővel,
gondviselővel történt megállapodás alapján – az intézmény pénztárába vagy az
önkormányzat számlájára kell befizetni.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a 2013/2014. nevelési évben – tanévben intézményi jogviszonyban
álló gyermekek vonatkozásában kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a nem magyar állampolgárok által fizetendő szolgáltatási díjról szóló
6/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelet.
Szőke László
polgármester

dr. Horváth Szabolcs
jegyző

Záradék:
A rendelet 2013. október 15. napján kihirdetésre került.
dr. Horváth Szabolcs
jegyző
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