Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2011. (X.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben a nem
magyar állampolgárok által fizetett díjak megállapításáról
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 110. § (8) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva következőket rendeli el.
1. §
(1) A nem magyar állampolgár – a közoktatási törvény 110. §. (1)-(4) bekezdéseiben foglalt
kivételekkel, továbbá, ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem
rendelkezik – az óvodai és iskolai ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat
igénybevételéért díjat fizet.
A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadát.
(2) Az óvodai felvételkor, a tanulói jogviszony létesítésekor /beiratkozáskor/, továbbá a
díjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor 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. §
(1) A közoktatási intézmény vezetője a díj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos
adatokról gyermekenként, tanulónként nyilvántartást vezet, valamint a díj
megállapításával, fizetésével kapcsolatban szükséges intézményi szintű szabályozásról a
Szervezeti és Működési Szabályzatban gondoskodik.
(2) A közoktatási intézmény vezetője köteles tájékoztatni az érdeklődő, nem magyar
állampolgárságú tanulókat, gyermekek, tanulók szüleit a közoktatási intézményben
igénybe vehető szolgáltatásokról, a díj fizetésének szabályairól.
3. §
A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától az Európai Közösségek
tagállamainak állampolgárai Apátfalva Község Önkormányzat közoktatási intézményeiben a
magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe a közoktatási törvényben
biztosított szolgáltatásokat.
4. §

(1) A tandíj mértéke a szorgalmi időszakban havonta minden hónapban a szakmai
feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada 50 %-nak az egy tizede.
(2) Amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, abban az esetben a szülő
mentesül a tandíj fizetés kötelezettsége alól.
5. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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I. társadalmi hatásai: a nem magyar állampolgárú kiskorúak szüleit ösztönözni arra, hogy
minél hamarabb biztosítsák gyermekük részére az óvodai, iskolai ellátásra való
jogosultságukat.
II. gazdasági hatásai: a rendelettervezetben tandíjfizetési kötelezettség került megállapításra,
azonban az érintett gyermekek szülei olyan anyagi körülmények között élnek, hogy
mentesülnek a fizetési kötelezettség alól.
III. költségvetési hatásai: amennyiben az érintett gyermekek ellátási jogosultságát rendezik a
szülők, úgy az intézmények normatív támogatást megigényelhetik.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségügyi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége: a rendelettervezet lehetőséget biztosít arra, hogy a
gyermekek jogszerűen igénybe vegyék az óvodai nevelést, iskolai ellátást.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben a szülők nem
rendezik a gyermekek jogállását, úgy az önkormányzat esetükben nem jogosult a normatív
támogatásra.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
felsorolt feltételek nem szükségesek a rendelettervezet alkalmazásához.

