CSALLÓKÖZARANYOS 03/2008. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÚ RENDELETE
A gyermekek kötelező általános iskolai oktatásba történő beíratásának
helyéről és idejéről
A hozzájárulás összegéről gyermekek óvodai elszállásolásához
A részleges hozzájárulás összegéről az iskolai étkeztetés költségeihez és a
kifizetés feltételeiről
A részleges hozzájárulás összegéről gyermek iskolaklubok tevékenységének
költségeihez
Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete a Tt. 369/1990. sz. a községi
önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai 6. § 1. bekezdése, a Tt. 245/2008.
sz. az oktatásról és képzésről (iskolaügyi törvény) szóló törvény és később módosításai és
kiegészítései értelmében az alábbi általános érvényű rendeletet (későbbiekben csak „ÁÉR”)
alkotta meg.
Első rész
Általános rendelkezések
1. Cikkely
Cél
1. Ez az ÁÉR közelebbről módosítja a családok vagy egyéb természetes személyek (akik a
gyermekről gondoskodnak, későbbiekben csak „törvényes képviselő”) jogait és
kötelességeit, akiknek iskolaköteles vagy iskolai intézményt látogató gyermeke van
Csallóközaranyos működtetési/alapítási hatáskörében a Tt. 245/2008. sz. az oktatásról és
képzésről szóló törvény és későbbi módosításaival és kiegészítéseivel összhangban.
2. Csallóközaranyos által működtetett iskola: Základnej školy s materskou školou Móra
Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda,
Komenského 555, Zlatná na Ostrove, Csallóközaranyos község Működtetési okirata
alapján, melynek száma: 1/2007, amely hatályba lépett: 2007. szeptember 1.-én. A
Működtetési Okirat részét képezi A Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda részeként működő:
Gyerekklub, Csallóközaranyos, Komenského 555,
Iskolai étkezde, Csallóközaranyos, Komesnkého 555,
Iskolai konyha, Csallóközaranyos, Komesnkého 555,
Iskolai konyha, Csallóközaranyos, IV. Bélu kráľa,
Iskolai étkezde, Csallóközaranyos, IV. Bélu kráľa,

2. Cikkely
Tárgy
Ezen ÁÉR tárgya:
1. Az kötelező általános oktatásba történő beíratás helyének és idejének meghatározása az
alapiskolába, amely egybevan kötve az óvodával.
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2. A hozzájárulás összegének meghatározása az iskolai étkeztetés költségeinek részleges
térítésére és kifizetésének feltételei.
3. A hozzájárulás összegének meghatározása az óvodában elszállásolt gyermek költségeinek
részleges térítésére és kifizetésének feltételei.
4. A havi támogatások összegének meghatározása az iskolai klubok tevékenységének
részleges költségeire.
Második rész
3. Cikkely
A gyerekek kötelező általános iskolai oktatásba történő beíratásának (kötelező
iskolatátogatás) helyéről és idejéről
1. A gyermek törvényes képviselője köteles a gyermeket bejelenteni az általános iskolai
oktatásba, ha a gyermek elérte a megfelelő érettséget.1
2. A kötelező általános iskolai oktatás az iskolai év megkezdésével veszi kezdetét, ami
azután a nap után lehetséges, hogy a gyermek elérte a 6 éves kort és iskolakötelessé
válik.2
3. A gyermekek beíratása Csallóközaranyos község által üzemeltetett iskolába a
következőképen történik:
a. A beíratás helye: Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Csallóközaranyos,
b. Az alapiskolába történő beíratás határideje: az év 01.15-től 02.15-ig lehetséges, ha
gyermek kötelező iskolalátogatás korába ér,
c. Az óvodába történő beírás határideje: az év 01.15-től 03.31.-ig lehetséges, ha a
gyermek a megfelelő korba lép,
d. A beíratás ideje: A Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda igazgatója határozza meg az
egyéni belső előírások alapján.
4. Az alapiskola a gyermekek beíratása alatt igényli a személyes adatokat:
a. Utónév, családnév, a születési dátum, születési szám, a születés helye, nemzetiség,
állampolgárság, a gyermek állandó lakhelye,
b. Utónév, családnév, a munkáltató címe, a törvényes képviselő állandó lakhelye.
5. Ha a törvényes képviselő nem teljesíti a gyermek kötelező iskolalátogatásának teljesítését,
szabálysértési eljárás indulhat ellene, és ezáltal büntetés róható ki rá 10 000,00 SK
összegig. 3
Harmadik rész
Iskolák
4. Cikkely
A gyermekek óvodai elszállásolásának hozzájárulási összege
1. A gyermekek óvodai elszállásolását biztosító létesítmény költségeihez a törvényes
képviselő havi szinten részlegesen hozzájárul, egy gyermekre ezen hozzájárulási összeg
meghatározását ezen ÁÉR 1. melléklete tartalmazza.
2. Ezen hozzájárulás nem térítendő olyan gyermekek esetében:4
a. Akik egy évvel fiatalabbak a kötelező iskolalátogatás koránál,
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b. Ha a törvényes képviselő az iskola igaztója számára bemutat olyan iratokat, amelyek
igazolják, hogy segélyben, pénzügyi támogatásban részesül.
c. Akik bírósági határozat alapján otthonokban vannak elhelyezve.
3. A hozzájárulás nem térítendő olyan gyermekek esetében, akik ezen ÁÉR értelmében:
a. Akik megszakítják az óvodalátogatást több mint 30 egymást követő napra,
felmutatható betegségek vagy családi okok végett,
b. Akik nem járnak óvodába az iskolai szünetek alatt,
c. Az iskolai üzemeltetés átmeneti szüneteltetése alatt, amely a működtető által került
meghatározásra,
d. Egyéb súlyos okok végett, amelyet az iskola igazgatója vesz észre vagy figyel meg.
4. A 3. bekezdés a) és d) pont alapján a törvényes képviselő az iskola igazgatója által
meghatározott arányos hozzájárulási összeget fogja téríteni az iskola számára. A
hozzájárulás arányos részéről szóló kérelmet közvetlen az óvoda számára kell leadni. A
kérvényhez csatolni kell az igazoló/felmutatandó iratokat (például: igazolás az orvostól,
stb.). A hozzájárulás arányos összegének törlesztéséről az iskola igazgatója dönt.
5. A hozzájárulást a törvényes képviselő havi szinten törleszti. További részletekről és a
kifizetések módjáról a Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda igazgatója dönt az egyéni belső
előírások alapján.
Negyedik rész
Az iskolai létesítmények költségeihez való hozzájárulás összegéről
5. Cikkely
Az iskolai étkezde költségeihez való részleges hozzájárulás
1. Az iskolai étkezde szolgáltatásokat nyújt az iskola és iskolai létesítmények diákjai,
alkalmazottjai számára,
2. Az iskolai étkezde étkező felei a diákok, tanulók és az iskola/iskolai létesítmények
alkalmazottjai. A munkások, akik a község létesítményeiben/működtetett létesítményeiben
állandó munkaszerződéssel rendelkeznek. Továbbá az étkezdét igénybe veheti: a község
orvosa, nyugdíjas korban levő pedagógus és nyugdíjas, aki Csallóközaranyos községben
állandó lakhellyel rendelkezik.
3. Az iskolai étkezde étkezést biztosít további személyek számára is, mint, akik a 2.
bekezdésben felsorolásra kerültek Csallóközaranyos község és az illetékes regionális
közegészségügyi hivatal beleegyezésével (például: nyári táborok ideje alatt, sport
összejövetelek alkalmával, stb.). A költségekhez való hozzájárulás összege függ az
étkezési adagok számától - ezen ÁÉR 1. melléklete alapján.
4. Az iskolai étkezde étkeztetést biztosít a költségek részleges térítése után, amit a gyermek
törvényes képviselője térít az élelmiszer vásárlás felmerülő költségeinek értelmében,
amely az étkeztetett kora alapján kerül meghatározásra (milyen étkezési adagokra van
szükség - ezen ÁÉR 1. melléklete)
5. Azon gyermekek számára, akiknek törvényes képviselője az iskola működtetője számára
bemutatja az illetékes dokumentumokat, hogy segélyt, pénzügyi kiegészítés vagy
pénzügyi kiegészítést kap a segélyhez a Tt. 601/2003. sz. a létminimumról szóló törvény
és későbbi módosításai és kiegészítései értelmében az ő számára a hozzájárulás összege
ezen ÁÉR 1. mellékletében került meghatározásra,
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6. A hozzájárulást a törvényes képviselő havonta téríti. Egyéb részleteket és térítési
feltételeket a Kóczán Mór Alapiskola és óvoda izgatója határoz meg az egyéni belső
előírásai alapján.
6. Cikkely
Gyermek iskolaklubok
1. A gyermek iskolai klubok költségeinek részleges hozzájárulását a törvényes képviselő
havonta téríti ezen ÁÉR 1. melléklete alapján.
2. Olyan gyermekek esetében, ahol a törvényes képviselő segélyt, pénzügyi kiegészítést
vagy a segélyhez pénzügyi kiegészítést kap, és ezt igazolja az iskola igazgatónője számára
a megfelelő dokumentumokkal, a hozzájárulás összege ezen ÁÉR 1. mellékletében kerül
meghatározásra.
3. A hozzájárulást a törvényes képviselő havonta téríti. Egyéb részleteket és térítési
feltételeket a Kóczán Mór Alapiskola és óvoda izgatója határoz meg az egyéni belső
előírásai alapján.
Ötödik rész
7. Cikkely
Záró rendelkezések
1. Ezt az ÁÉR-t Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete hagyta jóvá
2008.09.25.-én, 26/2008-6. sz. határozattal.
2. Az összegek két valutás felvázolása az alábbi váltási alappal történt:
1 EUR = 30,1260 SK.
3. Ez az ÁÉR hatályba lép a jóváhagyás utáni kifüggesztés 15. napján.
4. Ezen ÁÉR kiegészítéseit és változtatásait Csallóközaranyos község Községi Képviselőtestülete hagyta jóvá.
Csallóközaranyos, 2008.09.29

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője
___________________________________________________________________________
1 Tt. 245/2008. sz. a képzésről és az oktatásról (iskolaügyi törvény) szóló törvény és későbbi módosításai és
kiegészítései 20. § 2. bekezdésének első mondata,
2 Tt. 245/2008. sz. a képzésről és az oktatásról (iskolaügyi törvény) szóló törvény és későbbi módosításai és
kiegészítései 19. §. 3. bekezdése,
3 Tt. 596/2003. sz. az iskolai államigazgatási és közigazgatási szervekről szóló törvény és későbbi módosításai
és kiegészítései 37. §,
Tt. 245/2008. sz. a képzésről és az oktatásról (iskolaügyi törvény) szóló törvény és későbbi módosításai és
kiegészítései 28. § 7. bekezdése,
Kifüggesztve:
Levéve:
Jóváhagyva:
Kifüggesztve:
Hatályba lép:
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