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Rimaszombat város 2016. évi 137. sz. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ
RENDELETE az iskolák és oktatási intézmények fenntartási költségeinek
és alkalmazottai bérének a támogatásáról 2017-ben Rimaszombat városának
területén

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
óvodák, művészeti alapiskolák, szabadidőközpontok, alapiskolás és óvodás
gyermekek iskolai étkeztetését biztosító étkezdék támogatásának részleteit,
b) az adatok benyújtásának határidejét,
c) a bérekre és az üzemeltetésre szánt pénzösszegeket,
d) a hónapnak azon napját, ameddig a támogatást rendelkezésre bocsátják.

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 fenntartói hatáskörébe 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 fenntartói hatáskörébe tartozó óvodáknak, előző naptári év
szeptember 15-ig felvételt nyert gyermekek száma alapján,
d) a Rimaszombat város fenntartói hatáskörébe tartozó alapiskolák részeként működő
óvodáknak, előző naptári év szeptember 15-ig felvételt nyert gyermekek száma
alapján,

e) Rimaszombat fenntartói hatáskörébe tartozó iskolai kluboknak, előző naptári év szeptember
15-ig az alapiskolákba felvételt nyert tanulók száma alapján,
f) iskolai kluboknak, amelyek Rimaszombat fenntartói hatáskörébe tartozó alapiskolához
tartozó óvodák részeként működnek, előző naptári év szeptember 15-ig az alapiskolába
felvételt nyert tanulók száma alapján,
g) Rimaszombat fenntartói hatáskörébe tartozó szabadidőközpontoknak, az egyes érdeklődési
körök tagjainak száma alapján, előző naptári év szeptember 15-ig,
h) Rimaszombat fenntartói hatáskörébe tartozó alapiskolás és alapiskolák részeként működő
óvodás gyermekek iskolai étkeztetését biztosító étkezdéknek, előző naptári év szeptember 15ig számított potencionális étkező tanulók száma alapján,
i) Rimaszombat fenntartói hatáskörébe 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 fenntartói hatáskörébe tartozó iskolák, oktatási intézmények,
b) a magániskolák fenntartói,
c) az egyházi oktatási intézmények fenntartói.
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 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) a Statisztikai Hivatal által kiadott statisztikai számjelet tartalmazó okmány másolatát (IČO)
d) a bankszámlaszámot és a bank megnevezését, ahol a kedvezményezettnek számlája van,
e) a magániskolákba, egyházi iskolákba felvett diákok listáját,
f) a kért támogatás tételek szerinti lebontását (610, 620, 630),
g) statisztikai kimutatásokat az alapiskolákról, művészeti alapiskolákról, iskolai étkeztetést
biztosító étkezdékről.
5. A nem-állami alapító köteles az adott évben az adatai változása esetén haladéktalanul
írásban értesíteni a támogatást nyújtó felet.

3. cikk
A támogatás mértéke és odaítélése
1. Az egy tanulóra jutó átlagos támogatás a bérezésre és a fenntartási költségekre
Rimaszombat város fenntartói hatáskörén 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 a fenntartói hatáskörén
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. 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. Amennyiben a kedvezményezett a támogatást nem használja fel naptári év december 31-ig,
köteles a fel nem használt részt visszaszolgáltatni a támogatást nyújtónak naptári év december
31-ig, illetve legkésőbb naptári év utolsó munkanapjáig.
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 használt
fel.

6. cikk
Záró rendelkezések
1. Ezen 2016. évi 137. sz. általános érvényű rendeletet a Rimaszombati Városi Képviselőtestület 2016. 11. 15-én fogadta el. 2017.január 1-jén lép hatályba.
2. Ezen 2016.11.15-én elfogadott, 2016. évi 137. sz. Általános érvényű rendeletet
a Rimaszombat területén létesített iskolák és oktatási intézmények fenntartási költségeinek és
alkalmazottai bérének a támogatásáról hatályon kívül helyezi a 2015. évi 131. sz. Általános
érvényű rendeletet a Rimaszombat területén létesített iskolák és oktatási intézmények
fenntartási költségeinek és alkalmazottai bérének a támogatásáról.

JUDr. Jozef Šimko
a város polgármestere

Rimaszombat város 2016. évi 137. sz. általános érvényű rendeletének 1. sz. melléklete
2017-ben Rimaszombat város fenntartói hatáskörébe tartozó művészeti alapiskolák,
óvodák és oktatási intézmények támogatására szánt pénzeszközök az alkalmazottak
bérére és a fenntartási költségekre

Sorszám Iskola, oktatási intézmény megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gyermek az óvodában – önálló óvoda
Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 11/1054
Alapiskolához tartozó napköziotthon diákja
Napköziotthon diákja – Alapiskola és Óvoda,
Dúžavská cesta 11/1054
Szabadidőközpont diákja
Művészeti alapiskola diákja – egyéni tanítási
forma
Művészeti alapiskola diákja – csoportos tanítási
forma
Potencionális étkező gyermek - alapiskolában
Potencionális étkező– Alapiskola és Óvoda,
Dúžavská cesta 11/1054
Potencionális étkező gyermek - óvodában

2017-ben Rimaszombat város
fenntartói hatáskörébe tartozó
művészeti alapiskolák, óvodák
és
oktatási
intézmények
támogatására
szánt
pénzeszközök az alkalmazottak
bérére
és
a fenntartási
költségekre
2 379
1 790
426
348
244
1 266
532
187
192
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Rimaszombat város 2016. évi 137. sz. általános érvényű rendeletének 2. sz. melléklete
A bérekre és fenntartási költségekre átlagosan szánt pénzeszközök – művészeti
alapiskolák tanulóira, egyházi- és magániskolákban étkezőkre 2017-ben

Sorszám Iskola, oktatási intézmény megnevezése

A bérekre és fenntartási
költségekre átlagosan szánt
pénzeszközök – művészeti
alapiskolák tanulóira, egyháziés magániskolákban étkezőkre
2017-ben

1.

Művészeti alapiskola diákja – csoportos tanítási
forma

479

2.

Potencionális étkező gyermek - alapiskolában

168

