DUNASZERDAHELY VÁROS

Dunaszerdahely Város 2019/24. sz. (2019. november 26.) általános érvényű
rendelete a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és
iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére
felhasználható támogatás mértékének megállapításáról a 2020-es évre
vonatkozóan

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2019.11.26-i testületi ülésén hozta.
Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal
hirdetőtábláján és internetes honlapján 2019.11.11- én lett közzé téve.
Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján
2019.12.04-én lett közzé téve.
Ezen általános érvényű rendelet 2020.01.01-jén lép hatályba.

Dunaszerdahely Város az önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (1) bekezdése,
a közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény 6.§ (2) bek. és (12) bek. d) pontja, a közigazgatás
költségvetési szabályairól szóló 2004. évi 523. törvény 19.§ és a helyi önkormányzatok
költségvetési szabályairól szóló 2004. évi 583. törvény 7.§ és későbbi módosításai alapján a
következő rendeletet alkotja:
Dunaszerdahely Város 2019/24. sz. (2019. november 26.) általános érvényű rendelete
a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolák tanulói után járó
működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás mértékének
megállapításáról a 2020-es évre vonatkozóan
1.Cikk
Értelmező rendelkezések
1. Jelen általános érvényű rendelet (továbbiakban „ÁÉR”) Dunaszerdahely Város
meghatározza:
a) területén található óvodák, művészeti alapiskola és iskolai intézmények
finanszírozásának részleteit,
b) a Szlovák Köztársaság Iskola-, Tudomány-, Kutatás- és Sportügyi Minisztérium
határozata szerinti, a minisztérium közoktatási hálózatába illetve közoktatási
intézmények közé tartozó, dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola,
óvodák, iskolák, iskolai klubok 0. osztálytól az 5. osztályig és a
szabadidőközpont tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések
kiegészítésére felhasználható támogatás (továbbiakban „támogatás”) mértékét
és célját a 2020-es évre vonatkozóan.
2. Működési támogatás, az a pénzügyi támogatás, amely az iskolák és közoktatási
intézmények mindennapi kiadásaira vonatkozik, és azon árukat és szolgáltatásokat
foglalja magába, melyet a Szlovák Köztársaság Pénzügy Minisztériuma határozott meg
a közgazdasági minősítésen belül a költségvetés 630-as kategóriájába sorolva. A
következő kiadásokról van szó: utazási-, villamos energia, víz, kommunikáció, anyag,
közlekedési, mindennapi és általános fenntartási költségek és a közgazdasági minősítés
631 pontjától 637 pontjáig meghatározott szolgáltatási és bérleti díjak.
3. Fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás, az a pénzügyi támogatás, amely a
mindennapos kiadásokra és a személyi bérekre vonatkozok, melyet a Szlovák
Köztársaság Pénzügy Minisztériuma határozott meg a közgazdasági minősítésen belül
a költségvetés 610-as kategóriájába sorolva – bérek, pótdíjak, szolgálati juttatások
egyéb pénzügyi kompenzációk, az ún. havi alapbér, személyi juttatások és egyéb
bérezési tételek, valamint a 620-as kategóriába sorolt biztosítási és a biztosítók részére
fizetendő járulékok.
4. Gazdaságosság elve a tevékenység végzésével vagy az áruk, munka és szolgáltatások
biztosításával kapcsolatos költségek minimalizálása, a megfelelő minőség és szint
megtartása mellett.
5. Effektivitás elve a tevékenység eredményeinek maximalizálása a rendelkezésre álló
közigazgatási eszközökkel kapcsolatosan.
6. Hatékonyság elve a tevékenység tervezett és tényleges eredménye közötti kapcsolat,
tekintettel a felhasznált közigazgatási eszközökre.
7. Célszerűség elve a közigazgatási eszközök felhasználásának előre meghatározott célja
és a valódi felhasználási cél közötti kapcsolat.
8. A művészeti alapiskola, óvodák, iskolai klubok, szabadidőközpontok, szabadidős
tevékenységek központja és az iskolák mellett működő étkezdék tanulóinak létszáma a
támogatás mértékének meghatározására az aktuális naptári évben, illetve az előző

naptári év szeptemberének 15. napjáig, amely az iskolák és iskolai intézmények a
Szlovák Köztársaság Iskolaügy Minisztériumának 40-01 sz. statisztikai kimutatásában
szerepel.
2.Cikk
Támogatásban részesülők
Támogatásban részesülők:
1. azon iskolák és közoktatási intézmények, melyek fenntartója Dunaszerdahely Város:
a) Művészeti Alapiskola, Smetana liget 283/6., Dunaszerdahely,
b) a jogalanyiság nélküli óvodák:
 Benedek Elek Óvoda, Erzsébet tér 323/3., Dunaszerdahely
 Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Október utca 939/47., Dunaszerdahely
 Óvoda, Jesenský utca 910/10., Dunaszerdahely
 Óvoda, Komenský utca 357/2., Dunaszerdahely
 Óvoda, Szlovák Nemzeti Felkelés tér 187/11., Dunaszerdahely
 Óvoda, Barátság tér 2173/21., Dunaszerdahely
 Óvoda, Rózsa liget 1359/19., Dunaszerdahely
 Óvoda, Halpiac tér 14., Dunaszerdahely
 Óvoda, Széchenyi utca 1999/9., Dunaszerdahely
c) Szabadidőközpont, Smetana liget 286., Dunaszerdahely
d) Dunaszerdahely Város által fenntartott alapiskolák és a mellettük működő:
 iskolai klub,
 iskolai étkezde,
2. azon iskolák és közoktatási intézmények, melyek fenntartója államilag elismert egyház vagy
egyházi társaság vagy más jogi- vagy természetes személy, melyek székhelye
Dunaszerdahelyen található:
a) Szent János Alapiskola mellett működő iskolai klub, Piactér 1., Dunaszerdahely,
b) Szent János Alapiskola mellett működő iskolai étkezde, Piactér 1., Dunaszerdahely,
c) Szent János apostol Egyházi Óvoda, Piactér 1., Dunaszerdahely,
3. azon iskolák és közoktatási intézmények, melyek fenntartója jogi vagy természetes személy
a) Magán Szabadidőközpont, Szent István tér 1533/3., Dunaszerdahely,
b) Magán iskolai étkezde, Szabó Gyula utca 936/6C, 929 01 Dunaszerdahely.
3.Cikk
A támogatás célja és mértéke
1) A dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvoda és iskola tanulója után járó
támogatás mértékét az adott naptári évben, jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
2) A támogatásban részesülő a támogatást csak a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti
alapiskola, óvoda és iskola személyi és működési költségeinek fedezésére használhatja
fel, és a felhasználás során tekintettel kell lennie a gazdaságosság, effektivitás és
hatékonyság elvére.
3) A támogatásban részesülő, a mindennapi és alapvető karbantartási költségekre, évente
maximum az iskolák és közoktatási intézmények működési kiadásaira felhasználható
támogatás 30%-át használhatja fel.
4) Dunaszerdahely Városnak jogában áll e rendeletben meghatározott támogatás összegén
felül további pénzügyi eszközöket biztosítani az általa fenntartott iskolák és közoktatási

intézmények külön költségeire, működésére és veszélyhelyzetek megoldására. Az iskolák
és közoktatási intézmények a működési kiadásokat és fizetéseket kiegészítő finanszírozása
szükség esetén felhasználhatja a szervezet költségvetéséből a saját bevételeit.
5) Dunaszerdahely Város megváltoztathatja a naptári év folyamán a tanuló után járó éves
támogatás mértékét, a pénzügyi források vagy a város részére a természetes személyek
jövedelmi–adójából befolyt pénzeszközök terjedelmétől függően.
6) Az óvodák támogatásának részét képezi az óvoda mellett működő iskolai étkezde
működési kiadásaira és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás mértéke.
4. Cikk
A támogatás nyújtásának feltételei a művészeti alapiskola, óvodák és iskolai
intézmények részére
1) A támogatásban való részesülés feltételei:
a) Művészeti Alapiskola, Smetana liget 283/6., Dunaszerdahely esetében:
 az iskola költségvetési javaslatának benyújtása
 a támogatás iránti kérelem benyújtása
 a tanulók teljes létszámának 40-01 sz., 2019. szeptember 15.-ei statisztikai
kimutatásának benyújtása
b) Dunaszerdahely Város által fenntartott óvodák esetében:
 az iskola költségvetési javaslatának benyújtása
 a tanulók teljes létszámának 40-01 sz., 2019. szeptember 15.-ei statisztikai
kimutatásának benyújtása
c) Dunaszerdahely Város által fenntartott alapiskolák mellett működő iskolai klubok
esetében:
 a közoktatási intézmény költségvetési javaslatának benyújtása
 a támogatás iránti kérelem benyújtása
 a tanulók teljes létszámának 40-01 sz., 2019. szeptember 15.-ei statisztikai
kimutatásának benyújtása
 az iskolai klub tanulóinak névjegyzéke (születési idő és állandó lakhely
feltüntetése) a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan az iskola igazgatója által aláírt
és bélyegzővel ellátott módon, amellyel igazolja, hogy az iskolai klubot csak az
adott alapiskolai tanulói látogatják,
 a normatív finanszírozáshoz szükséges adatgyűjtésről szóló 2019. szeptember
15-i állás szerinti protokoll igazolt megküldése (EDUZBER)
d) Szent János Alapiskola mellett működő iskolai klub, Piactér 1., Dunaszerdahely
esetében:
 a közoktatási intézmény költségvetési javaslatának benyújtása
 a támogatás iránti kérelem benyújtása
 a tanulók teljes létszámának 40-01 sz., 2019. szeptember 15.-ei statisztikai
kimutatásának benyújtása
 az iskolai klub tanulóinak névjegyzéke (születési idő és állandó lakhely
feltüntetése) a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan az iskola igazgatója által aláírt
és bélyegzővel ellátott módon, amellyel igazolja, hogy az iskolai klubot csak az
adott alapiskolai tanulói látogatják,
 a normatív finanszírozáshoz szükséges adatgyűjtésről szóló 2019. szeptember
15-i állás szerinti protokoll igazolt megküldése (EDUZBER)
e) Dunaszerdahely Város által fenntartott alapiskolák mellett működő iskolai étkezdék
esetében:





f)

g)

h)

i)

a közoktatási intézmény költségvetési javaslatának benyújtása
a támogatás iránti kérelem benyújtása
a tanulók teljes létszámának 40-01 sz., 2019. szeptember 15.-ei statisztikai
kimutatásának benyújtása
 a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozó Negyedéves a kiadott ételek
számáról szóló jelentés benyújtása
Szabadidőközpont, Smetana liget 286., Dunaszerdahely esetében:
 a közoktatási intézmény költségvetési javaslatának benyújtása,
 támogatás iránti kérelem benyújtása,
 a Szabadidőközpontot látogató, Dunaszerdahelyen állandó lakhellyel
rendelkező tanulók névjegyzéke, tekintet nélkül a korukra (születési idő és
állandó lakhely feltüntetése) a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan a közoktatási
intézmény igazgatója által aláírt és bélyegzővel ellátva
Magán Szabadidőközpont, Szent István tér 1533/3., Dunaszerdahely esetében:
 a közoktatási intézmény költségvetési javaslatának benyújtása
 a támogatás iránti kérelem benyújtása
 a Szabadidőközpontot látogató, Dunaszerdahelyen állandó lakhellyel
rendelkező tanulók névjegyzéke, 15 éves korig (születési idő és állandó lakhely
feltüntetése) a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan a közoktatási intézmény
igazgatója által aláírt és bélyegzővel ellátva
iskolai étkezdék esetében - Szent János Alapiskola mellett működő iskolai étkezde,
Piactér 1., Dunaszerdahely:
 a támogatás iránti kérelem benyújtása
 a tanulók teljes létszámának 40-01 sz., 2019. szeptember 15.-ei statisztikai
kimutatásának benyújtása,
Szent János apostol Egyházi Óvoda, Piactér 1., Dunaszerdahely esetében:
 az óvoda költségvetési javaslatának benyújtása,
 a támogatás iránti kérelem benyújtása,
 az óvoda tanulóinak névjegyzéke, születési idő és állandó lakhely
feltüntetésével, az óvoda igazgatója által aláírt és bélyegzővel ellátott módon,
 a tanulók teljes létszámának 40-01 sz., 2019. szeptember 15.-ei statisztikai
kimutatásának benyújtása

j) Magán iskolai étkezde, Szabó Gyula utca 936/6C, 929 01 Dunaszerdahely, esetében:




a támogatás iránti kérelem benyújtása,
a közoktatási intézmény költségvetési javaslatának benyújtása,
a Dunaszerdahely Város területén található és/vagy a város által létesített alapiskolák
tanulói részére nyújtandó iskolai étkeztetést biztosításáról szóló szerződés benyújtása
2) Dunaszerdahely Város a támogatást havonta szolgáltatja, az adott naptári hónap 28.
napjáig, egész euró összegben, tizedes jegy nélkül, az éves támogatás értékének 1/12
részét, ha másként nem határozza meg.
3) A 2. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalanyiság nélküli óvodák
költségvetése Dunaszerdahely Város költségvetésének elkülöníthetetlen részét képezi,
a mindennapi kiadásaik havonta térítésre és könyvelésre kerülnek, a tényleges
fogyasztásuk alapján.
4) Dunaszerdahely Város a támogatásban részesülő részére további előleget nyújthat
havonta az adott naptári hónap 28. napjáig, egész euró összegben, tizedes jegy nélkül,
az éves támogatás értékének 1/12 részén felül, ha a támogatásban részesülő kérelmezi
azt.

5. Cikk
A támogatás felhasználása és elszámolása
1) A támogatás felhasználásának időpontja 2020. december 31.
2) A támogatásban részesülő köteles a kapott támogatásról negyedévente a következő
naptári hónap 25. napjáig elszámolást készíteni Dunaszerdahely Város részére. A
támogatás elszámolási módját jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
3) Abban az esetben, ha az adott naptári év december 31-ig a támogatás nem kerül
felhasználásra, akkor a támogatásban részesülő köteles a támogatás fel nem használt
részét visszaszolgáltatni Dunaszerdahely Város számlájára 2020. december 31-ig.
4) A Város az iskola vagy iskolai intézmény gazdálkodási többletét megfelelően
megindokolt kérelem alapján a 2021-es évben az iskola vagy iskolai intézmény részére
teljes mértékben visszaszolgáltathatja, mint az eredeti hatáskörbe tartozó feladatok
ellátására irányuló pénzeszközöket, amelyeket az iskola vagy iskolai intézmény
kizárólag javításra, karbantartásra és beruházásra használhat fel.
5) A támogatásban részesülő kérheti a jóváhagyott költségvetésben szereplő pénzeszközök
átcsoportosítását az iskolai klub és iskolai étkezdék közt, a Dunaszerdahely Város által
fenntartott költségvetési és járulékos szervezetek költségvetési szabályaival
összhangban, megfelelően megindokolt kérelem és költségvetés módosításának
javaslata alapján, amelyet legkésőbb az adott naptári év 11.15-ig be kell nyújtani.
6. Cikk
A támogatás felhasználásának ellenőrzése
1) A kapott pénzeszközökkel való gazdálkodás pénzügyi ellenőrzését e rendelet alapján
Dunaszerdahely Város és egyéb felhatalmazott szervek végzik.
2) A támogatásban részesülő köteles az összes olyan okiratot benyújtani, amely a kapott
pénzeszközök gazdaságos, effektív, célszerű és hatékony felhasználását igazolja.
3) Ha a támogatásban részesülő írásbeli felszólításra sem nyújtja be a kapott pénzeszközök
gazdaságos, effektív, célszerű és hatékony felhasználását igazoló okiratokat, akkor
részére a támogatás folyósítását felfüggesztik.
7. Cikk
Szankciók
1) Dunaszerdahely Város nem nyújt támogatást olyan intézményeknek, amelyek nem
tartják be jelen rendelet rendelkezéseit.
2) Dunaszerdahely Város csökkenti a személyi és működési kiadások fedezésére nyújtott
támogatás mértékét a tanulók az előző naptári év szeptember 15.-ei kimutatása szerinti
létszámának minden 5% - os csökkenése esetén.
3) A közpénzek nyújtásával kapcsolatos feltételek és szabályok megsértése esetén a
támogatásban részesülő köteles a jogosulatlanul átvett támogatást teljes mértékben
visszaszolgáltatni.
8.Cikk
Záró rendelkezések
Jelen rendelet 2020. január 1- jén lép hatályba.

Kelt, Dunaszerdahely, 2019.12.04.
JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

1.sz. melléklet:
A dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolák tanulói után járó
működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás 2020-ban:
Dunaszerdahely Város által Egyházi és magán
létesített iskolai intézmény iskolai tanulója után
tanulója után járó
járó támogatás
támogatás euróban
euróban kifejezve
kifejezve
intézmények

Kategóriák

Az óvoda tanulója

2500,00

2200,00

Művészeti alapiskola egyéni
képzésben részesülő tanulója

1315,00

xxx

Művészeti alapiskola csoportos
képzésben részesülő tanulója

415,00

xxx

Az iskolai klubot látogató gyermek

380,00

335,00

Szabadidőközpontot látogató
gyermek

125,00

110,00

Iskolai
étkezdében
étkező
potenciális
étkező, aki az
iskola tanulója

előállítás és kiadás

175,00

előállítás,
szállítás, kiadás

190,00

csak előállítás

115,00

csak szállítás,
kiadás

75,00

2. sz. melléklet:
A pénzeszközök elszámolásának módja

