PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének

1/2006. (II. 09.) sz. önkormányzati rendelete

a nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaival összefüggésben fizetendő
szolgáltatási díj mértékéről, a díjkedvezmény, díjmentesség igénybevétele feltételeiről

Hatályba lépés napja: 2006. február 9.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2006. január 26-tól február 8-ig.

Pilis, 2006. február 9.

dr. Csiki Gábor
jegyző

Csikós János
polgármester

Pilis Város Önkormányzatának
1/2006. (II. 09.) számú rendelete
a nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaival összefüggésben fizetendő
szolgáltatási díj mértékéről, a díjkedvezmény, díjmentesség igénybevétele feltételeiről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő testülete a közoktatásról szóló, többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kotv.) 110. § (6) bekezdésében nyert
felhatalmazás alapján - a nem magyar állampolgárok által folytatott magyarországi
tanulmányokkal összefüggésben fizetendő díj megállapítása, a díjkedvezmény, a díjmentesség
igénybevétele feltételeiről - az alábbi rendeletét alkotja meg:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya a magyar állampolgárságról szóló, többször módosított 1993.
évi LV. törvény hatálya alá nem tartozó, nem magyar állampolgárokra terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közoktatásról szóló, többször módosított 1993.
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kotv.) 20. §-ában meghatározott, Pilis Város
Önkormányzata által fenntartott és működtetett nevelési-oktatási intézményekre (az óvoda;
általános iskola; szakiskola; a gimnázium, szakközépiskola, az alapfokú művészetoktatási
intézmény, a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, valamint
diákotthon és kollégium intézményre).
2. §
A rendelet területi hatálya Pilis Város közigazgatási területén élő, az Ör. 1. § (1)
bekezdésében meghatározott, nem magyar állampolgárokra terjed ki.
Általános rendelkezések
3. §
Az a nem magyar állampolgár, aki óvodai, iskolai és kollégiumi ellátást valamint pedagógiai
szakellátást vesz igénybe, és nem felel meg a Kotv. 110. § (1), (4) vagy (5) bekezdésében
meghatározott feltételeknek (nem esik a díjmentesség köre alá, nem rendelkezik az Oktatási
Minisztérium részéről meghívólevéllel, vagy a Külügyminisztérium állásfoglalása alapján
nem áll a viszonossági külügyi gyakorlat hatálya alatt), az ellátás igénybevételéért
szolgáltatási díjat köteles fizetni.
4. §
A szolgáltatási díj mértéke: a szakmai feladatra az intézményben az előző naptári évben
felmerülő kiadások egy tanulóra jutó hányada.

Részletes rendelkezések
5. §
A Képviselő testület a nem magyar állampolgárok után fizetendő díjat 100 %-ban mérsékeli,
ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj
legkisebb összege ) 110 %-át,
- ha a gyermekét egyedül álló,
- ha a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekét nevelő
szülő, vagy törvényes képviselő gondozza saját háztartásában, vagy
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át az a) pont alá nem tartozó esetekben.
6. §
A Képviselő testület a nem magyar állampolgárok után fizetendő szolgáltatási díj 50%-át
mérsékeli, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj
legkisebb összege ) 130 %-át
- ha a gyermekét egyedül álló,
- ha a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekét nevelő
szülő, vagy törvényes képviselő gondozza saját háztartásában,
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át az a) pont alá nem tartozó esetekben.
7. §
E rendelet alkalmazása során az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 131. §-ában rögzített, irányadó jövedelem megállapítására vonatkozó
rendelkezést kell alkalmazni.
8. §
(1) Amennyiben a települési önkormányzat, vagy az intézmény vezetőjének hivatalos
tudomása alapján, illetve a más szociális, gyámügyi igazgatási eljárás során megtartott
helyszíni szemle, környezettanulmány keretein belül az intézmény vezetője a kérelmező
igénylő által benyújtott jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, megkeresi az I. fokú
gyámügyi igazgatási szervet, hogy a Gyvt. 131. § (4), (5) bekezdése szerint járjon el.
(2) Az I. fokú gyámügyi igazgatási szerv a Gyvt,. valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 204. évi CXL. törvény rendelkezései
szerint jár el.

9. §
(1) A nagykorú igénylő illetve a kiskorú igénylő nevében a kérelmet a szülő, vagy törvényes
képviselője (a továbbiakban: törvényes képviselő) Pilis Város Önkormányzata fenntartásában
álló intézmény vezetőjénél terjesztheti elő.
(2) A nagykorú igénylő illetve a kiskorú igénylő nevében törvényes képviselője köteles
kérelméhez a jövedelem számítása alapjául szolgáló iratokat az intézmény vezetője részére
bemutatni illetve másolatban csatolni.
Hatályba léptető rendelkezés
10. §
(1) E rendelet 2006. február 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben, benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell.
(2) Ezen rendelet kihirdetéséről Pilis Város Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik a
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján
Pilis, 2006. január hó 26 napján.

Dr. Csiki Gábor
Jegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetésre került:

Pilis, 2006. január 26-án.

Csikós János
polgármester

Dr. Csiki Gábor
jegyző

