Imely község képviselő-testülete a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369.
számú törvény 6.§ (1) bek., valamint a köznevelésről és közoktatásról szóló 2008. évi 245.
számú, többször módosított törvény értelmében a következő rendeletet adja ki:

Imely község
4/2013. sz.
általános érvényű rendelete
a gyermek törvényes képviselője által fizetendő havi hozzájárulás összegéről, amellyel a
gyermek óvodában és iskolai gyermekklubban való tartózkodásával összefüggő költségeket
részlegesen téríti
1. §
Ez az általános érvényű rendelet megállapítja a gyermek tartózkodásának díját a
község által alapított óvodában és az iskolai gyermekklubban.
2. §
Az óvoda bebiztosítja a nevelést és az oktatást az iskolai oktatási program által, melyet
az iskolai oktatásra való előkészítés nyújt a köznevelésről és közoktatásról szóló 2008. évi
245. számú, többször módosított törvény 16.§ (2) bek. alapján.
3. §
Az iskolai gyermekklub azon gyermekeknek, akik alapiskolai tankötelezettségüket
teljesítik, az oktatási létesítmény nevelési programján keresztül biztosítja a tanítási órákra
való felkészülést és a tanítási órákon kívül a szabadidős tevékenységeket.
4. §
Az oktatás az óvodában és az iskolai gyermekklubban részleges térítési díj által
valósul meg.
5. §
A gyermek a község által alapított óvodában és iskolai gyermekklubban való tartózkodásáért
járó részleges költségtérítési díjat a fenntartó az általános érvényű rendelettel
a következőképpen állapítja meg:
Az óvodában az egy gyermekre eső költségtérítési díj összege
Az iskolai gyermekklubban az egy gyermekre eső költségtérítési díj összege

8,- €
6,- €

6. §
Az óvodában nem kell fizetni térítési díjat azon gyermekért:
a/ akinek egy éve van hátra a tankötelezettség megkezdéséig;
b/ akinek a törvényes képviselője okirattal igazolja az alapiskola és óvoda
igazgatójának, hogy szociális segélyben és kiegészítő segélyezésben
részesül;
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c/ aki bírósági döntés alapján lett elhelyezve az óvodában;
d/ aki 30 egymást követő naptári napon át betegség miatt vagy egyéb családi
okokból, igazolható módon szüneteltette az óvodalátogatást;
e/ aki nem jelent meg az óvodában az iskolai szünetek ideje alatt, vagy ha a
fenntartó rendelkezése miatt, illetve más komoly okból az óvoda működése
szünetelt; ezekben az esetekben a törvényes képviselő a térítési
hozzájárulásnak csak az arányos részét fizeti.
7. §
Az iskolai gyermekklubban nem kell fizetni térítési díjat azon gyermekért:
a/ akinek a törvényes képviselője okirattal igazolja az alapiskola és óvoda
igazgatójának, hogy szociális segélyben és kiegészítő segélyezésben
részesül;
b/ aki 30 egymást követő naptári napon át betegség miatt vagy egyéb családi
okokból, igazolható módon szüneteltette az iskolai gyermekklub látogatását.
8. §
A költségtérítési díj befizetése
Az óvodában és iskolai gyermekklubban való tartózkodással összefüggő költségek
részleges térítési díjának összegét megelőlegezve, az adott naptári hónap 10. napjáig kell
befizetni.
9. §
A térítendő összegek betartásának ellenőrzését a község főellenőre és főkönyvelője
végzi.
10. §
Ezzel az általános érvényű rendelettel érvényét veszti a 2011. október 1-jén hatályba
lépett a gyermek óvodában és iskolai gyermekklubban való tartózkodásával összefüggő
költségek részleges térítéséről szóló 5/2011 számú általános érvényű rendelet.
Ez az általános érvényű rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.
Ing. František Tyukos
polgármester

A hivatali hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013.08.26.
Levéve ...............................................
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