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Tardoskedd Község 8/2016 számú általános érvényű rendelete a község eredeti 

hatásköreinek finanszírozásáról az oktatás területén 

(4.sz. kiegészítés) 

amely alapján változik és kiegészül a 4/2013 sz. általános kötelező érvényű rendelet a község 

eredeti hatásköreinek finanszírozásáról az oktatás területén. 

1. Cikkely 

Bevezető rendelkezések 

A község 4/2013 sz. általános érvényű rendelete a község eredeti hatásköreinek 

finanszírozásáról az oktatás területén a következőképpen változik és egészül ki:  

A 2016-os évre vonatkozó 1, 2 és 3. számú mellékletek 2016. 12. 31-i hatállyal érvényüket 

vesztik és a 2017-es évre vonatkozó 1, 2 és 3 számú mellékletek lépnek érvénybe.  

 

1.sz. Melléklet 

Tardoskedd Község fenntartói hatáskörébe tartozó óvodai és iskolai intézmények egy 

gyermekre szóló fenntartási és bérköltségeinek támogatása. 

Iskolák és iskolai intézmények kategóriája a 2017-es évre vonatkozó bér- és működési 

költségek támogatása egy gyermekre (tanulóra) euróban 

Mély utcai óvoda, Mély utca 19 1 841,69 

MTNY Óvoda, Szent István tér 5 2 602,25 

J.A.Komenský Alapiskola Iskolai Klubja      75,85 

SZKMTNYA Iskolai Klubja      72,72 

Mély utcai iskolai konyha, Mély utca 19    357,36 

J.A.Komenský Alapiskola iskolai konyhája    128,47 

 

 

2. sz. Melléklet 

A 2017-es évre vonatkozó fenntartási és bérköltségek egy gyermekre a Római Katolikus 

Egyház (Nyitrai Püspökség) fenntartásában lévő óvodában. 

Iskolák és iskolai intézmények kategóriája A 2017-es évre vonatkozó bér- és  

működési költségek támogatása 

egy gyermekre (tanulóra) euróban 

Szent István MT óvoda, Szent István tér 5 1 835,89 

 

 



3. sz. Melléklet 

A 2017-es évre vonatkozó fenntartási és bérköltségek támogatása egy gyermekre, akinek 

állandó lakhelye Tardoskedd községben van és aki a község területén kívüli 

szabadidőközpontot látogat 

 

Iskolák és iskolai intézmények kategóriája A 2017-es évre vonatkozó bér- és  

működési költségek támogatása 

egy gyermekre (tanulóra) euróban 

Szabadidőközpont 62,70   

  

 

2. Cikkely 

Zárórendelkezések 

 

1. Ezen általános érvényű rendelet hatályba lépésével érvényét veszti a 8/2015 

számú, 2015. 11. 16-án, 9/16112015 sz. A betű 5. pont alapján jóváhagyott 

általános kötelező érvényű önkormányzati rendelet a község eredeti hatásköreinek 

finanszírozásáról az oktatás területén. 

2. Ezen általános érvényű rendeletet a község eredeti hatásköreinek finanszírozásáról 

az oktatás területén a község képviselőtestülete a 19/13122016 számú határozat 

A betűjének, 4. pontja alapján Tardoskedden, 2016.12.13-án hagyta jóvá.   

 

3. Cikkely 

Hatálybalépés 

Ezen rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Tóth Marián mérnök 

      polgármester 

  

 


