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Mesto Šamorín – Somorja Város, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 
 
 
 
 
 
 

 1/2018-as számú Általánosan kötelező érvényű rendelet, 
   amely meghatározza Somorja Város fenntartói hatáskörébe tartozó művészeti alapiskola, 

óvodák és iskolai intézmények részletes  finanszírozását (a továbbiakban „ÁKÉR”) 
 
 
 
 
 
 
ÁKÉR javaslat:  - kifüggesztve a város hirdetőtábláján: 2018. január 16-án 
                           -  megjelent a város honlapján :   2018. január 16-án  
 
ÁKÉR javaslathoz beadandó hozzászólások  időpontja :  2018. január 26-ig tart 

 
Beterjesztett hozzászlások száma: 0 
 
Az ÁKÉR-t Somorja Város Önkormányzata hagyta jóvá 2018.02.08-án a 30/2018/VI. szám 
alatt. 
 
ÁKÉR kifüggesztve a város hirdetőtábláján:  2018. 02. 12-én. 
 
ÁKÉR megjelent a város honlapján:  2018. 02. 12-én. 
 
 
 

Ez az ÁKÉR 2018.02.27-én lép hatályba. 
 

 
 
 
 

                                                                                  A város nevében: H. Piačeková 
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Somorja Város Önkormányzata, a Szlovák Nemzeti Tanács önkormányzatokról szóló 
369/1990-es számú törvénye 6. paragrafusa 1. bekezdése és 11. paragrafusa 4. bekezdésének 
g) pontjával, az oktatásügyben és az iskolai önkormányzatokban az államigazgatás 
érvényesítéséről kiadott 596/2003-es sz. törvény 6. paragrafusa 12. bekezdésének c) pontjával,  
valamint e törvény későbbi kiegészítéseivel és módosításaival összhangban adja ki az alábbi 
általánosan kötelező érvényű rendeletet: 
 

1/2018-as számú Általánosan kötelező érvényű rendelet, 
  (a továbbiakban „ÁKÉR“),  amely meghatározza Somorja Város fenntartói hatáskörébe 

tartozó művészeti alapiskola, óvodák és iskolai intézmények részletes  finanszírozását 
 
 

§1 
A módosítás tárgya 

1)   Ez az ÁKÉR meghatározza a 2018-as költségvetési évre a művészeti alapiskola, óvodák és 
iskolai intézmények részletes  finanszírozását.  

2)   Ez az ÁKÉR meghatározza Somorja Város fenntartasában lévő művészeti alapiskola 
tanulóinak, az óvodába és iskolai intézményekben járó gyerekeknek az egy főre eső 
támogatásának az összegét és felhasználhatóságát, amennyiben az intézmény a Szlovák 
Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának a rendelete 
alapján a Szlovák Köztársaság iskolahálózatának a részét képezi. 

3)  Az ÁKÉR rendelkezései nem érintik az oktatással kapcsolatosan átruházott hatáskörhöz 
kapcsolódó költségek finanszírozásának feltételeit, amelyeket más jogi normák 
szabályoznak. 

 
 

§2 
A támogatottak 

1)  Ezen ÁKÉR értelmében támogatásban részesülnek: 
a) Somorja Város fenntartói hatáskörébe tartozó műészeti alapiskola, óvodák és iskolai 
intézmények . 
 
 

§3 
A támogatás felhasználhatósága 

1) A támogatott intézmény a támogatást csakis az intézmény személyi és üzemeltetési 
költségeinek a fedezésére fordíthatja, miközben köteles biztosítani, hogy a támogatás 
összegét gazdaságosan és hatékonyan használja ki. 

 
2) az ÁKÉR-rel összhangban folyósított pénzeszközök az iskolák és iskolai létesítmények folyó 

kiadásait fedezik, beleértve a következőket: 
 

- bérköltség amit a Szlovák Köztársaság Pénzügy Minisztériuma határozott meg a 
közgazdasági minősítésen belül   a  610-es     (bérek és egyéb személyi kiadások) és 
620-as (biztosítási díjak és járulékok a biztosító társaságok felé)  kategóriákban, 
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- az áruk és szolgáltatásokra szánt kiadások amit a Szlovák Köztársaság Pénzügy 
Minisztériuma határozott meg a közgazdasági minősítésen belül 630-as (áruk és 
szolgáltatások) és 640-es (folyó transzferek) kategóriákban. Ide tartoznak a 631-637-es 
kategóriákban meghatározott utazási-, az energiák, a víz és a kommunikáció, az anyag, 
közlekedési, mindennapi és általános fenntartási költségek, szolgáltatási díjak. 

 
 

§4 
A támogatás összege  

 
Az adott naptári évre az intézmény személyi és üzemeltetési költségeinek a fedezésére szánt 
összeg nagysága a következő: 
 

 

Iskola és iskolai intézmény 

A támogatás 
nagysága egy 

gyermekre, 
diákra, étkezőre 

Művészeti Alapiskola – egyedi oktatási forma 1 193, - € 

Művészeti Alapiskola – csoportos oktatási forma 707, - € 

Óvodák 2 554, - € 

Bél Mátyás Alapiskola mellett működő iskolai klub 504, -€ 

Corvin Mátyás Alapiskola mellett működő iskolai klub 450, - € 

Tejfalusi Alapiskola mellett működő iskolai klub 369, - € 

Bél Mátyás Alapiskola mellett működő iskolai étkezde 132, - € 

Corvin Mátyás Alapiskola mellett működő iskolai étkezde 216, - € 

Szabadidőközpont 324, - € 
 
 
 

§5 
A támogatás összegének átutalása 

Somorja Városa a támogatott intézmény számára a támogatás összegének 1/12-ed részét 
minden hónap 25-ig átutalja.   
 
 

§6 
Pénzügyi ellenőrzés 

 
Somorja Város pénzügyi ellenőrzést hajt végre az ÁKÉR-rel összhangban folyósított 
pénzeszközök felhasználásról. Az ellenőrzés elsősorban az adott pénzeszközök eredményes és 
hatékony felhasználására irányul. 
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§7 
Záró rendelkezések 

 
1)  Ezt az ÁKÉR-t Somorja Város Önkormányzata hagyta jóvá 2018. február 8-án 

a 30/2018/VI. szám alatt. 
2) Ez az ÁKÉR 2018. február 27-én lép hatályba. 
3) Az ÁKÉR módosításait és kiegészítéseit  Somorja Város Önkormányzata hagyja jóvá. 
4)  Ezen ÁKÉR  hatálybalépésével  megszűnik a 1/2017-es számú  ÁKÉR, amely meghatározta 

Somorja Város fenntartói hatáskörébe valamint Somorja város  területén működő magán és 
egyházi művészeti alapiskola és nyelviskola tanulóinak, az óvodába és iskolai 
intézményekben járó gyerekeknek az egy főre eső támogatásának az összegét és 
felhasználhatóságát. 

 
 
 
 
 
                                                                                                          Bárdos Gábor 
                                                                                                            polgármester 


