RIMASZOMBAT város 2017/141. sz. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ
RENDELETE
a Rimaszombat területén létesített iskolák és oktatási intézmények fenntartási
költségeinek és alkalmazottai bérének a támogatásáról 2018-ban

Az általános érvényű rendelet (ÁÉR, rendelet) tervezete, amely nyilvánosan elérhető
véleményezés céljából a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. tv. 6.§ 3-4 bek. és
későbbi módosításai értelmében:
A Város hivatali tábláján kifüggesztve:

2017.11.3.

A Város internetes honlapján közzétéve:

2017.11.3.

A véleményezési eljárás kezdő időpontja:

2017.11.4.

A véleményezési eljárás utolsó napja:

2017.11.4.

Az észrevételeiket a következő fórumokon nyújthatják be:
- írásban a következő címre: Mestský úrad, Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota
- email: renata.adorjanova@rimavskasobota.sk
- szóban a Városi Hivatal iskolaügyi osztályán az ÁÉR javaslat kidolgozójánál
- fax: 047/ 5623507
- telefon: 047/5604648
Az ÁÉR javaslatára érkező észrevételek kiértékelése:

15.11.2017

Az általános érvényű rendelet:
Elfogadva a képviselő-testület ülésén :
A Város hivatali tábláján kihirdetve:

2017.11.21.,
2017. évi 95. állásfoglalás
2017.11.29.

A Város internetes honlapján közzétéve:

2017.11.29.

Hatálybalépés:

2018.1.1.

A Város hivatali táblájáról levéve:

2018.1.2.

RIMASZOMBAT város 2017/141. sz. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ
RENDELETE
a Rimaszombat területén létesített iskolák és oktatási intézmények fenntartási
költségeinek és alkalmazottai bérének a támogatásáról 2018-ban
Rimaszombat városa az 1990. évi 369. sz. közigazgatási törvény és annak módosításai ( 1.
bek., 6. § ), a 2003. évi 596. sz. oktatásügyi és az iskolai önkormányzatok államigazgatásáról
szóló törvény és módosításai értelmében és a 2003. évi 597. sz. törvény és módosításai
értelmében a következő általános érvényű rendeletet alkotja:

1. cikk
Általános rendelkezések
E rendelet meghatározza:
a) óvodák, alapiskolák részeként működő óvodák, gyermekek számára fenntartott iskolai
klubok, művészeti alapiskolák, szabadidőközpontok, alapiskolás és óvodás gyermekek
iskolai étkeztetését biztosító étkezdék támogatásának részleteit,
b) a kérelem benyújtásának módját és az adatok benyújtásának határidejét,
c) a bérekre és az üzemeltetésre szánt pénzösszegeket,
d) a hónapnak azon napját, ameddig a támogatást rendelkezésre bocsátják,
e) a rendelkezésre bocsátott pénzösszegek felhasználásának a célját ill. kifizetését egyházi és
magániskoláknak,oktatási intézményeknek,
f) a bérekre és az üzemeltetésre szánt pénzösszegek felhasználásának ellenőrzését.

2. cikk
A támogatás részletei
1. Rimaszombat városa adott naptári évben támogatást nyújt a Rimaszombat területén
létesített azon iskolák és oktatási intézmények fenntartási költségeire és az
alkalmazottak bérezésére, amelyek a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma
által besorolásra kerültek a Szlovák Köztársaság iskola- és oktatásügyi hálózatába:
a) a Rimaszombat város illetékességéhez tartozó művészeti alapiskoláknak előző naptári
év szeptember 15-ig egyénileg és csoportosan tanított tanulók száma alapján,
b) magántulajdonban lévő művészeti alapiskoláknak, előző naptári év szeptember 15-ig
csoportosan tanított, 15 évnél fiatalabb tanulók száma alapján,
c) a Rimaszombat város illetékességéhez tartozó óvodáknak, előző naptári év szeptember
15-ig felvételt nyert gyermekek száma alapján,
d) a Rimaszombat város illetékességéhez tartozó alapiskolák részeként működő
óvodáknak, előző naptári év szeptember 15-ig felvételt nyert gyermekek száma
alapján,

e) Rimaszombat illetékességéhez tartozó iskolai kluboknak, előző naptári év szeptember
15-ig az alapiskolákba felvételt nyert tanulók száma alapján,
f) iskolai kluboknak, amelyek Rimaszombat illetékességéhez tartozó alapiskolához tartozó
óvodák részeként működnek, előző naptári év szeptember 15-ig az alapiskolába felvételt nyert
tanulók száma alapján,
g) Rimaszombat illetékességéhez tartozó szabadidőközpontoknak, az egyes érdeklődési körök
tagjainak száma alapján, előző naptári év szeptember 15-ig,
h) Rimaszombat illetékességéhez tartozó alapiskolás és alapiskolák részeként működő óvodás
gyermekek iskolai étkeztetését biztosító étkezdéknek, előző naptári év szeptember 15-ig
számított potencionális étkező tanulók száma alapján,
i) Rimaszombat illetékességéhez tartozó óvodás gyermekek iskolai étkeztetését biztosító
étkezdéknek, előző naptári év szeptember 15-ig számított potencionális étkező gyermekek
száma alapján,
j) egyházi iskolák étkezdéinek, előző naptári év szeptember 15-ig számított potencionális
étkező gyermekek száma alapján,
k) magántulajdonban lévő alapiskolák étkezdéinek, előző naptári év szeptember 15-ig
számított potencionális étkező gyermekek száma alapján,
2. A pénzeszközök kedvezményezettjei e rendelet szerint:
a) Rimaszombat város illetékességéhez tartozó iskolák, oktatási intézmények,
b) a magániskolák és magánoktatási intézmények alapítói,
c) az egyházi iskolák és egyházi oktatási intézmények alapítói.
3. A támogatás feltételei:
a) az iskolák és oktatási intézmények költségvetésének bemutatása (előző naptári év okt.5-ig),
b) az egyházi iskolák és magániskolák a támogatás iránti kérelmüket az azt megelőző év
október 15-ig kérvényezik, mint amire a támogatást kérik.
4. Rimaszombat városa a nem-állami alapítóknak egy adott naptári évre csak írásbeli és teljes
kérelem alapján nyújt támogatást, amelynek tartalmazia kell:
a) az iskola,oktatási intézmény a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által
besorolásra került a Szlovák Köztársaság iskola- és oktatásügyi hálózatába,
b) az iskola,oktatási intézmény létrehozásáról szóló okmány másolatát,
c) jogi személyeknek a Statisztikai Hivatal által kiadott statisztikai számjelet tartalmazó
okmány másolatát (IČO), ill. természetes személyeknek (törvényes képviselőknek) a személyi
azonosítójukat + írásbeli hozzájárulásukat a személyes adatok feldolgozására a 122/201. tv.
alapján a személyes adatok védelméről,
d) az egyházi- ill. magániskola, oktatási intézmény alapítójának a bankszámlaszerződésének a
másolatát,

e) a magániskolákba, egyházi iskolákba felvett diákok listáját,
f) a kért támogatás tételek szerinti lebontását,
g) statisztikai kimutatásokat az alapiskolákról, művészeti alapiskolákról, iskolai étkeztetést
biztosító étkezdékről, és kimutatásokat a gyermekek és tanulók számáról a művészeti
alapiskolákban, óvodákban, oktatási intézményekben és nyelviskolákban.
5. A nem-állami alapító köteles az adott évben az adatai változása esetén haladéktalanul
írásban értesíteni a támogatást nyújtó felet.
6. Az írásbeli kérelmet (3. sz. melléklet) a többi kötelező irattal a következő címre kell
eljuttatni:
Mesto Rimavská Sobota
odbor školstva, mládeže a športu
Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota

3. cikk
A támogatás mértéke és odaítélése
1. Az egy tanulóra jutó átlagos támogatás a bérezésre és a fenntartási költségekre
Rimaszombat város illetékességén belül az adott tárgyévre e rendelet 1. sz. mellékletében
található meg.
2. Az egy rimaszombati székhelyű magániskolában, egyházi iskolában tanuló diákra jutó
átlagos támogatás a bérezésre és a fenntartási költségekre az adott tárgyévre e rendelet 2. sz.
mellékletében található meg.
3. Rimaszombat városa a támogatásra ítélt teljes pénzösszegről írásban értesíti
a kedvezményezettet tárgyév január 31-ig. A támogatásokat teljes, felfelé kerekített eurókban
nyújtják.
4. A Város támogatást nyújt iskoláknak, oktatási intézményeknek az illetékességi körén belül,
a magántulajdonban lévő művészeti alapiskoláknak, a magántulajdonban lévő iskolai
étkezdéknek, egyházi iskolai étkezdéknek. Évi 1/12 részt elutal a 28. napig az adott hónapban,
az előre meghatározott bankszámlára. Bizonyos esetekben a támogatás mértéke lehet
kevesebb is, de ez nem befolyásolja az évi támogatás előre meghatározott mértékét.
5. A támogatás kedvezményezettje a támogatásra szánt összeget csak a bérezésekre és
a fenntartási költségeire fordíthatja, mindezt adott év december 31-ig.
6. A kedvezményezett köteles a támogatást gazdaságosan és hatékonyan felhasználni a 2004.
évi 523. törvény 19.§, 2.§ i-k, és későbbi módosításaival összhangban.
7. A támogatás kedvezményezettje köteles gondoskodni a nyújtott támogatás számviteli
nyilvántartásának vezetéséről, a 2002. évi 431. sz. törvénnyel és későbbi módosításaival
összhangban.
8. Rimaszombat városának joga van egy tárgyéven belül megváltoztatni a támogatás mértékét,
amennyiben e rendeletet módosítják. Erről a kedvezményezettet írásban értesítik legkésőbb az
új rendelet hatálybalépése utáni 15. napon.

4. cikk
A kapott támogatással való elszámolás
1. A támogatás kedvezményezettje köteles a Város felé naptári év végéig a nyújtott
támogatással a támogatást nyújtó utasításai szerint elszámolni.
2. A támogatott egyházi- ill. magániskolák, oktatási intézmények kötelesek e rendelet 6. sz.
melléklete alapján elszámolni a támogatással a támogatást nyújtó utasításai szerint.
3. A következő naptári évben történő támogatás igénylésének alapkövetelménye, hogy adott
naptári évben az elszámolás a jogi előírások szerint történjen.
2. Amennyiben a kedvezményezett a támogatást nem használja fel naptári év december 31-ig,
köteles a fel nem használt részt visszaszolgáltatni a támogatást nyújtónak a következő
számlaszámra: SK45 5600 0000 0020 0477 5005 naptári év december 31-ig, illetve legkésőbb
naptári év utolsó munkanapjáig. Végezetül köteles jelentést küldeni a fel nem használt
támogatás visszafizetéséről a Városi Hivatal iskolaügyi-, ifjúsági- és sportrészlegére.
3. A kedvezményezett köteles a támogatást gazdaságosan és hatékonyan felhasználni.
5. cikk
A támogatás felhasználásának ellenőrzése
1. A támogatásra szánt pénzeszközök feletti ellenőrzési jogot e rendelet szerint Rimaszombat
városa és a további arra felhatalmazott szervek gyakorolják.
2. Az iskolákban és oktatási intézményekben dolgozók bérezésére és fenntartási költségeikre
szánt támogatás kedvezményezettje későbbi pénzügyi ellenőrzés során köteles felmutatni az
összes olyan dokumentumot,amellyel bizonyítja a gazdaságos és hatékony felhasználását
a támogatás pénzeszközeinek.
3. Amennyiben a támogatás felhasználásának feltételeit megszegi, ill. más célra használja fel,
a kedvezményezett köteles a támogatás azon részét visszafizetni, amit nem jogosan, ill. más
célra használt fel.
6. cikk
Különös rendelkezések
A támogatott egyházi- ill. magániskolák, oktatási intézmények a 2002. évi 431. tv. alapján
kötelesek nyilvántartást vezetni azon bevételeikről és kiadásaikról, melyek a támogatásból
befolyt pénzösszeghez kapcsolódnak. Továbbá kötelesek megjelölni az eredeti könyvelési
bizonylatokon, hogy „Rimaszombat városa támogatásával“.
7. cikk
Záró rendelkezések
1. Ezen 2017. évi 95. sz. általános érvényű rendeletet a városi képviselő-testület 2017. 11. 21én fogadta el. 2018.január 1-jén lép hatályba.

2. Ezen 2017.11.21-én elfogadott, 2017. évi 141. sz. Általános érvényű rendeletet
a Rimaszombat területén létesített iskolák és oktatási intézmények fenntartási költségeinek és
alkalmazottai bérének a támogatásáról hatályon kívül helyezi a 2016. évi 137. sz. Általános
érvényű rendeletet a Rimaszombat területén létesített iskolák és oktatási intézmények
fenntartási költségeinek és alkalmazottai bérének a támogatásáról.

JUDr. Jozef Šimko
polgármester

