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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/6190-1/2013/XII
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni
támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a Rendelet)
tartalmazza a Ferencvárosban lakó családok/személyek részére adható pénzbeli és
természetbeni juttatásokat.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nktv.) alapján 2013.
január 01. napjától a köznevelési intézmények- kivéve az óvodák – fenntartása a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központhoz kerületek.
Az Nktv. 97. § (22) bekezdése utal arra, hogy a köznevelési intézményekben a térítésmentes
tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott
tanulók számára a fenntartó biztosítja. Ezt követően felmenő rendszerben lesznek biztosítottak
térítésmentesen a tankönyvek.
A taneszköz: a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programban foglaltak alapján és
annak végrehajtására szolgáló szemléltető, a nevelés-oktatás céljait szolgáló pedagógiai
szakmai eszköz.
A fentiek értelmében javasolt, hogy az önkormányzat az elmúlt évekhez hasonló módon
továbbra is biztosítsa a tanulók részére a taneszközök csomagot, ami a füzeteket, ceruzákat,
vonalzókat és egyéb eszközöket foglalja magában.
Azért szükséges a Rendeletből a köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezések hatályon
kívül helyezése, illetve az 1. számú és a 2. számú melléklet módosítása.
Javaslom továbbá, hogy a karácsonyi támogatások esetében az időskorúak járadékában
részesülők kérelem benyújtása után kaphassák meg a támogatást. 2013. január 01. napjától az
időskorúak járadékával kapcsolatos feladatok Budapest Főváros Kormányhivatal IX. Kerületi
Hivatalához kerültek, így önkormányzatunk a továbbiakban nem rendelkezik adatokkal a
támogatásban részesülőkről.
A Rendeletben az egyes pénzbeli támogatások méltányosságból történő megállapítása esetei
közül a bölcsődéztetési támogatás megjelölésének hatályon kívül helyezése szükséges, mert a
2013. évtől ilyen támogatást nem biztosít az önkormányzat.
A Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás Rendeltbe történő bevezetésével a
veszélyeztetett korosztály immunizálását biztosíthatjuk. A védőoltást több éve biztosítja az
önkormányzat a gyermekek részére. A HPV elleni védőoltás folyamatos biztosítása érdekében
javaslom a Rendeletben történő szabályozást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rendelet módosítását egy fordulóban tárgyalja
meg és az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

Budapest, 2013. február 06.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ….../2013. (II.14.) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés
keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2013. február 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
a …/20134.(II.14.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013.
(II.14) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX. 26) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:
1. §
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 33/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján egészségkárosodás miatt rendszeres
szociális segélyben, valamint kérelem alapján az időskorúak járadékában részesülő személyek
részére karácsonyi támogatást nyújt.”
2. §
A Rendelet az alábbi alcímmel és a következő új, 36/c §-al egészül ki:
„ 3. HPV elleni védőoltás biztosítása36/C. §
(1) Ferencváros Önkormányzata a tárgyévben 13. életévüket betöltő Budapest IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező leány és fiúgyermekek részére a törvényes képviselő kérelmére, térítésmentesen HPV elleni
4 komponensű védőoltást (teljes oltási sorozatot) biztosít.
(2) A törvényes képviselőket a polgármester levélben tájékoztatja minden év május 31-ig a tárgyévben
13. életévet betöltött gyermek részére biztosított HPV elleni védőoltás lehetőségéről, valamint
megküldi a kérelemhez szükséges nyomtatványt.
(3) Nem kaphat támogatást az a gyermek, akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásához nem
járult hozzá.
(4) A védőoltások beadásának megszervezése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának feladata.”

3. §
(1) A Rendelet 37. § (1) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a kerületben az önkormányzat által működtetett és az egyházi fenntartású
köznevelési intézmények (általános, közép- és szakiskolák) Budapest IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező nappali tagozatos tanulói részére az intézményi adatszolgáltatás alapján”
(2) A Rendelet 37. §. (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ b) az 2-12. osztályban a szükséges tankönyveket”
4. §
A Rendelet 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgármester a nem ferencvárosi, illetve az alapítványi fenntartású köznevelési intézmények
Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói részére
a) a 2-12. osztályban a speciális tanintézeti oktatásban részesülőknek a szükséges tankönyvek
árát megtéríti, valamint
b) a 2-12. osztályban a tankönyvek árának 50 %-át megtéríti annak:

ba) akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át,
bb) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
250 %-át.”
5. §
A Rendelet 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat a kerületi önkormányzati működtetésű köznevelési intézmények nem
Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói részére az 1-4. osztályban a
szükséges taneszköz csomagot biztosítja.”
6. §
A Rendelet 40. §-a hatályát veszti.
7. §
A Rendelet 41. §-a hatályát veszti.
.

8. §
A Rendelet 41/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetben, ha azt a jogorvoslati eljárás során
felvett környezettanulmányon tapasztaltak is alátámasztják, évente egy alkalommal átmeneti segélyt,
helyi gázár- és távhőtámogatást, temetési segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapíthat
meg, amennyiben a kérelmező havi jövedelme, illetve a kérelmező családjában az egy főre jutó
jövedelem a jogosultság megállapításához meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 2.000,-Ft-al
haladja meg.”
9. §
A Rendelet 1. számú és 2. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú és 2. számú melléklete lép.
10. §
E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
1. §
(1) E rendelet a - (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 3. § (2) bekezdése és a 4. §-a 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2013. február

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Dr. Bácskai János
polgármester

1. számú melléklet
A szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb
évfolyam
1.osztályban
2.osztályban
3.osztályban
4.osztályban
5.osztályban
6.osztályban
7.osztályban
8.osztályban

(Ft/fő)
3.600
2.200
2.800
2.600
2.400
2.000
2.000
2.000

A szükséges tankönyvek ára legfeljebb
(Ft/fő)
évfolyam
2. évfolyamon
3. évfolyamon
4. évfolyamon
5. évfolyamon
6. évfolyamon
7. évfolyamon
8. évfolyamon
9. évfolyamon
10. évfolyamon
11. évfolyamon
12. évfolyamon

10.300
10.300
10.300
19.200
15.500
20.600
19.100
29.000
25.700
24.000
18.800

a nyelvvizsga díja legfeljebb
a személygépkocsi-vezetői vizsga
költsége legfeljebb

(Ft/fő)
20.000
40.000

2. számú melléklet
1. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj maximum (Ft/nap)
Ft/nap
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
2.000
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár, valamint a konyhai dolgozó és a
védőnő)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
2.200
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj.
2.300
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
2.300
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
1.770
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj.
2.000
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj.
2.200
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
2.200
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég
2. A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. Tábor
(IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár,
valamint a konyhai dolgozó és a
védőnő)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég

Ft/éj
0

1.200

1.400

5.000
0

700
1.200

5.000

3. A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak maximum

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár, valamint a konyhai dolgozó és a
védőnő)

Ft/fő/turnus
550

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és
Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és
a kísérő tanár)
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és
Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus
és hozzátartozója)
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és
Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás
tanuló és egyéb vendég)
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és
Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb
vendég

700

700

700

550
800

850

850

Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján az
önkormányzatok a jogszabályban meghatározott, kötelezően adandó támogatások körét a
költségvetésük függvényében bővíthetik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a köznevelési intézmények fenntartása kivéve az óvodákat – állami fenntartásban kerültek, ugyanakkor az állam a 2013/2014. tanévtől az első
évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően pedig felmenő rendszerben biztosítja
térítésmentesen a tankönyvek.

Részletes indokolás
1. §-hoz
A Rendelet 33/A. § (1) bekezdés bevezető mondatának módosítása azért szükséges, mert az
önkormányzat 2013. január 01. napjától nem rendelkezik az időskorúak járadékában részesülők
adatállományával.
2. §-hoz
A Rendelet 36/C. §-nak hatályba lépésével az önkormányzat által nyújtott természetbeni juttatások köre
újabb önként vállalt feladattal bővül.
3. §-hoz
A Rendelet 37. § (1) bekezdésének módosítása a jogszabályi rendelkezés alapján szükséges.
4. §-hoz
A Rendelet 37. § (2) bekezdésének módosítása a jogszabályi rendelkezés miatt szükséges.
5. §-hoz
A Rendelet 37. § (3) bekezdésének módosítsa a jogszabályi rendelkezés miatt szükséges.
6. §-hoz
A Rendelet 40. § hatályon kívül helyezése a jogszabályi rendelkezés miatt szükséges.
7. §-hoz
A Rendelet 41. § hatályon kívül helyezése a jogszabályi rendelkezés miatt szükséges.
8. §-hoz
A Rendelet 41/B. § (1) bekezdésének módosítása a szövegrész pontosítása miatt szükséges.
9. §-hoz
A Rendelet 1. számú és 2. számú mellékletének módosítása a jogszabályi rendelkezés miatt szükséges.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatai közül
a működtetésében lévő köznevelési intézmények tanuló számára a következő években is biztosítsa a
taneszköz csomagot és a tankönyveket.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításával az önkormányzat bevételei várhatóan emelkednek.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem várható az adminisztratív terhekben jelentősebb növekedés.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az előterjesztésben foglalt indokok alapján szükséges a rendelet módosítása, mert az Nktv. alapján a
2013/2014. tanérben az 1. osztályos tanulók részére az állam biztosítja a tankönyveket.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.

Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
hatályos szövege

A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosítani javasolt szövege

„33/A. (1) A polgármester az Szt. 37. § (1) „33/A. (1) A polgármester az Szt. 37. § (1)
bekezdés a) pontja alapján egészségkárosodás bekezdés a) pontja alapján egészségkárosodás
miatt rendszeres szociális segélyben, valamint miatt rendszeres szociális segélyben, valamint
időskorúak járadékában részesülő személyek kérelem alapján az időskorúak járadékában
részére karácsonyi támogatást nyújt.”
részesülő
személyek
részére
karácsonyi
támogatást nyújt.”
„ 3. HPV elleni védőoltás biztosítása
36/C. §
(1) Ferencváros Önkormányzata a tárgyévben 13.
életévüket betöltő Budapest IX. kerületi
lakóhellyel rendelkező leány és fiúgyermekek
részére a törvényes képviselő kérelmére,
térítésmentesen HPV elleni 4 komponensű
védőoltást (teljes oltási sorozatot) biztosít.
(2) A törvényes képviselőket a polgármester
levélben tájékoztatja minden év május 31-ig a
tárgyévben 13. életévet betöltött gyermek részére
biztosított HPV elleni védőoltás lehetőségéről,
valamint megküldi a kérelemhez szükséges
nyomtatványt.
(3) Nem kaphat támogatást az a gyermek, akinek
törvényes képviselője a védőoltás beadásához
nem járult hozzá.
(4) A védőoltások beadásának megszervezése a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
Polgármesteri
Hivatalának
feladata.”
„37. § (1) A polgármester a kerületben az
önkormányzati
és
egyházi
fenntartású
köznevelési intézmények (általános, közép- és
szakiskolák) Budapest IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező nappali tagozatos tanulói részére az
intézményi adatszolgáltatás alapján
a) az 1-8. osztályban a szükséges taneszközcsomagot,
b)
az 1-12. osztályban a szükséges
tankönyveket
az 1. számú melléklet szerint biztosítja az
intézményen keresztül.”

„37. § (1) A polgármester a kerületben az
önkormányzat által működtetett és az egyházi
fenntartású
köznevelési
intézmények
(általános, közép- és szakiskolák) Budapest IX.
kerületi lakóhellyel rendelkező nappali
tagozatos tanulói részére az intézményi
adatszolgáltatás alapján
c) az 1-8. osztályban a szükséges taneszközcsomagot,
d)
az 2-12. osztályban a szükséges
tankönyveket
az 1. számú melléklet szerint biztosítja az
intézményen keresztül.”

„37. § (2) A polgármester a nem ferencvárosi,
illetve az alapítványi fenntartású köznevelési
intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező nappali tagozatos tanulói részére
a) a 1-12. osztályban a speciális tanintézeti
oktatásban részesülőknek a szükséges
tankönyvek árát megtéríti, valamint
b) a 1-12. osztályban a tankönyvek árának 50 %át megtéríti annak:

„37. §(2) A polgármester a nem ferencvárosi,
illetve az alapítványi fenntartású köznevelési
intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező nappali tagozatos tanulói részére
a) a 2-12. osztályban a speciális tanintézeti
oktatásban
részesülőknek
a
szükséges
tankönyvek árát megtéríti, valamint
b) a 2-12. osztályban a tankönyvek árának 50 %át megtéríti annak:
ba) akinek a családjában az egy főre eső

ba) akinek a családjában az egy főre eső
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
bb) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250 %-át.”

jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
bb) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250 %-át.”

„37. § (3) Az Önkormányzat a kerületi
önkormányzati
fenntartású
köznevelési
intézmények nem Budapest IX. kerületi
lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulói részére az 1-4. osztályban a szükséges
taneszköz csomagot biztosítja.”

„37. § (3) Az Önkormányzat a kerületi
önkormányzati
működtetésű
köznevelési
intézmények nem Budapest IX. kerületi
lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulói részére az 1-4. osztályban a szükséges
taneszköz csomagot biztosítja.”

„40. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában

Hatályát veszti

lévő nevelési-oktatási intézményekbe, alapfokú
művészeti iskolákba beiratkozott gyermekek,
tanulók, növendékek
a) ingyenesen veheti igénybe a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú Korm.
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 33. §ában meghatározott valamennyi szolgáltatást,
b)
térítési díjat kell fizetni a Rendelet 34. §
és 35. §-ában, tandíjat a 36. §-ában felsorolt
szolgáltatások igénybevétele esetén,
c) a 40. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott térítési díjat és tandíjat az Nkt.
33. § (3) bekezdése szerint kell megállapítani
úgy, hogy az a méltányosságból csökkentett
térítési díj, tandíj esetén sem lehet kevesebb a
törvényben meghatározott határértéknél,
d)
az a nem magyar állampolgár, aki nem
tartozik az Nkt. 92. § (1) bekezdésében
foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi
szerződés vagy jogszabály másképpen nem
rendelkezik, illetve az ingyenességet biztosító
viszonosság hiányában-, az óvodai, iskolai és
kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai
szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet.
(2) A polgármester kérelemre a térítési díjat,
illetve tandíjat a szociálisan rászoruló családok
esetében csökkentheti:
a) 25 %-kal, ha a tanuló családjában az egy főre
jutó jövedelem nem éri el a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200
%-át,
(3) Térítési díj valamint tandíj, hátrányos helyzetű
tanulóktól nem szedhető.
(4) A térítési díj és a tandíj mértékét a rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
(5) A megállapított térítési díjat, illetve tandíjat a
tanév során félévkor és tanév végén – száz
forintra kerekítve - az intézményvezető állapítja
meg. A díj kiszámítása, valamint a díjfizetési
kötelezettség tekintetében minden megkezdett
hónap egész hónapnak számít.

(6) A folyó évben kezdődő tanévre vonatkozó
térítési díj és tandíj összegét az intézmény
vezetője minden év május 31-ig köteles
közzétenni az intézmény honlapján, vagy
hirdetmény formájában.”
„41. § (1) Amennyiben a díjfizetésre kötelezett
tanuló, illetve a kiskorú szülője, törvényes
képviselője e rendeletben foglalt díjfizetési
kötelezettségének – legfeljebb a tanév végéig –
nem tesz maradéktalanul eleget, a tanuló vizsgára
nem bocsátható. Az intézményvezető a fizetési
kötelezettség teljesítésére a tanulót illetve a
kiskorú szülőjét, törvényes képviselőjét írásban
felhívja, és értesíti a díj nem fizetés
következményeiről.

Hatályát veszti.

(2) A tanuló illetve a kiskorú szülője, törvényes
képviselője kérelmére az intézményvezető
b)
legfeljebb a tanév végéig a díj
megfizetése
alól
fizetési
halasztást
engedélyezhet,
c) legfeljebb 5 hónap időtartamra részletfizetést
engedélyezhet,
d) ha a tanuló illetve a kiskorú szülője
igazolja, hogy számára a díj határidőben,
illetve egy összegben történő megfizetése
aránytalan megterhelést jelent, különösen
méltánylást érdemlő esetben dönthet a be
nem fizetett díj elengedéséről.
(3) A kérelem elbírálásáról, a kedvezmények
megadásáról az intézményvezető a rendeletben
foglaltak alapján – jogszabályban meghatározott
formában – dönt, és döntéséről a tanulót illetve a
kiskorú szülőjét írásban értesíti. A döntésben az
intézményvezető köteles a tanulót illetve kiskorú
szülőjét, törvényes képviselőjét egyidejűleg a
jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatni.”
„41/B. (1) A Képviselő-testület különös
méltánylást érdemlő esetben, ha azt a
jogorvoslati
eljárás
során
felvett
környezettanulmányon
tapasztaltak
is
alátámasztják, évente egy alkalommal átmeneti
segélyt, bölcsődéztetési támogatást, helyi gázárés távhőtámogatást, temetési segélyt és
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapíthat
meg, amennyiben a kérelmező havi jövedelme,
illetve a kérelmező családjában az egy főre jutó
jövedelem a jogosultság megállapításához
meghatározott
jövedelemhatárt
legfeljebb
2.000,-Ft-al haladja meg.”

„41/B. (1) A Képviselő-testület különös
méltánylást érdemlő esetben, ha azt a
jogorvoslati
eljárás
során
felvett
környezettanulmányon
tapasztaltak
is
alátámasztják, évente egy alkalommal átmeneti
segélyt, helyi gázár- és távhőtámogatást, temetési
segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
állapíthat meg, amennyiben a kérelmező havi
jövedelme, illetve a kérelmező családjában az
egy főre jutó jövedelem a jogosultság
megállapításához meghatározott jövedelemhatárt
legfeljebb 2.000,-Ft-al haladja meg.”

