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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  122/2013.( IX.11.) számú 

határozata 
 

Hantos Községi Önkormányzat és  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
közötti,   a    nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§. (3) bekezdése és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ 

(2) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
működtetett köznevelési intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti 

önkormányzattól igényelhető hozzájárulás megállapításának , megfizetésének, 
beszedésének,  tervezésének részletes szabályait tartalmazó megállapodás  elfogadásáról 

 
 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a  „Dunaújváros Megyei Jogú Város működtetési hozzájárulás 
igénylése, Hantos Községi Önkormányzat és  Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti ,   a    nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§. 
(3) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekbe járó tanulók lakóhelye 
szerinti önkormányzattól igényelhető hozzájárulás megállapításának , megfizetésének, 
beszedésének,  tervezésének részletes szabályait tartalmazó megállapodás  
elfogadásáról” „ című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 a Hantos  Községi Önkormányzatnak és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti,  
 
a    nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§. (3) bekezdése és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ 
(2) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
működtetett köznevelési intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti 
önkormányzattól igényelhető hozzájárulás megállapításának , megfizetésének, 
beszedésének,  tervezésének részletes szabályait tartalmazó megállapodás  tervezetét – 
mely jelen határozat melléklete – változtatást nélkül elfogadja. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Hantos Községi Önkormányzat és  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti ,   a    nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§. (3) bekezdése és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ 
(2) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
működtetett köznevelési intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti 
önkormányzattól igényelhető hozzájárulás megállapításának , megfizetésének, 
beszedésének,  tervezésének részletes szabályait tartalmazó megállapodást aláírja, az 
ügyben a szükséges intézkedést tegye meg.  
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
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