
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

14. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

 

 

V Šamoríne, dňa 05.05.2020 

  

Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie 1/2020 o podrobnostiach  financovania základnej, umeleckej školy, 

materských škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, 

súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín (ďalej len „VZN“) 

v roku 2020 

 

 

Predkladá:     Csaba Orosz, primátor mesta 

 

Spravodajca:   PaedDr. Gábor Veres, predseda komisie školstva a výchovy 

 

Vypracoval:   Mgr. Štefan Vajas,  vedúci školského úradu 

 

Prerokovala: Komisia školstva a výchovy dňa 22. apríla 2020 a odporúča na 

schválenie. 

 

Dôvodová správa:  Návrh  všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)  je 

vypracovaný  na základe ust. § 6 ods. (12) písm. c) zákona č. 596/2003 

Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a v 

súlade s ust. §6 ods.1 a  § 11 ods. (4) písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,  ktorý 

určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný 

kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením. Zníži sa výška 

finančných prostriedkov na  mzdy a prevádzku v prepočte na jedného 

žiaka/stravníka/dieťa na rok 2020 v materskej škole, v základnej 

umeleckej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času a v 

školskej jedálni. Cirkevná materská škola dostane dotáciu na dieťa vo 

výške 88% zo sumy určenej na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Šamorín. 

 

Návrh uznesenia:  Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 5. mája 

2020  po prerokovaní návrhu VZN 

 

 A/ Schvaľuje 

VZN Mesta Šamorín č. 5/2020, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Šamorín a cirkevného zriaďovateľa na príslušný kalendárny rok 

v predloženom znení, resp. s týmito zmenami a doplnkami 
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N á v r h 

 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

1/2020 o podrobnostiach  financovania základnej, umeleckej školy, materských škôl a  školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na 

území mesta Šamorín (ďalej len „VZN“) 

 

Návrh VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli mesta Šamorín dňa: 15.04.2020 

- zverejnený na webovej stránke mesta Šamorín dňa: 15.04.2020 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 27.04.2020 vrátane 

 

        Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v súlade s  ust. § 6 

ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta 

Šamorín toto všeobecne záväzné nariadenie:  

 

Článok 1 

 

VZN mesta Šamorín č. 1/2020 o podrobnostiach  financovania základnej umeleckej školy, materských 

škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných 

zriaďovateľov na území mesta Šamorín počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

z dôvodu prebiehajúcich opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu sa mení nasledovne: 

 

V §4   - Výška dotácie znie: 

Výška finančných prostriedkov na  mzdy a prevádzku v prepočte na jedného žiaka/stravníka/dieťa na 

rok 2020  sa určuje nasledovne: 

  

Školy  a školské zariadenia 

Výška finančných 

prostriedkov na 

dieťa, žiaka, 

stravníka 

Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania 1333, - € 

Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania 578, - € 

Materské školy 2081, - € 

ŠKD pri ZŠ Mateja Bela 414, - € 

ŠKD pri ZŠ Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským 403, - € 

ŠKD pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Šamorín-Mliečno 332, - € 

ŠJ pri ZŠ Mateja Bela 124, - € 

ŠJ pri ZŠ Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským 214, - € 

Centrum voľného času - Szabadidőközpont 273, - € 

Cirkevná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským 1831, - € 

 

Článok 2 

1)  Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín dňa 5.5.2020 pod č...........  

2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli  

       mesta. 

 

                                                                                                Csaba Orosz 

                                                                                               primátor mesta  
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Előterjesztés Somorja Város Önkormányzatának 

14. plenáris ülésére 

 

Somorja, 2020. május 5. 

  

Javaslat 

az 5/2020-as számú Általánosan kötelező  érvényű rendeletre, amellyel módosul az 

1/2020-as számú Általánosan kötelező  érvényű rendelet Somorja Város fenntartói 

hatáskörébe valamint a város  területén működő magán és egyházi művészeti alapiskola, 

óvodák és iskolai intézmények részletes  finanszírozásáról 2020-ban (a továbbiakban 

ÁKÉR) 

  

 

Előterjeszti::    Orosz Csaba, polgármester 

 

A javaslat előadója: PaedDr. Veres Gábor, az oktatásügyi szakbizottság elnöke 

 

Kidolgozta:   Mgr. Vajas István,  a tanügyi hivatal vezetője 

 

Megtárgyalta: Az oktatásügyi szakbizottság 2022. április 22-én és jóváhagyásra 

javasolja. 

 

Indoklás:  Az általánosan kötelező  érvényű rendelet javaslata az oktatásügyben és 

az iskolai önkormányzatokban az államigazgatás érvényesítéséről kiadott 

596/2003-es sz. törvény 6. paragrafusa 12. bekezdésének c) pontja 

továbbá az önkormányzatokról szóló 369/1990-es számú törvény 6. 

paragrafusa 1.  és 11. bekezdésének g) pontja valamint e törvények 

későbbi kiegészítései és módosításai alapján került kidolgozásra, amely 

meghatározza a művészeti alapiskola és nyelviskola tanulóinak, az 

óvodába és az iskolai létesítményekbe járó gyerekeknek az egy főre eső, 

az intézmény üzemeltetésére és a bérekre fordítható támogatásának 

összegét az adott naptári évre. Az egy tanulóra/étkezőre/gyermekre jutó 

bérekre és működésre fordított összeg 2020-ban csökken az óvodában, az 

alapművészeti iskolában, az iskolai gyermekklubban, a 

szabadidőközpontban és az iskolai étkezőben. Az egyházi óvoda Somorja 

Város alapító hatáskörébe tartozó óvoda gyermekének szánt összeg 88% 

-ának megfelelő támogatásban részesül egy gyermek után. 

  

 

Határozati javaslat: Somorja Város Önkormányzata a 2020. május 5-én megtartott ülésén 

megtárgyalta az általánosan kötelező érvényű rendelet javaslatát, amely 

meghatározza Somorja Város fenntartói hatáskörébe valamint a város 

területén működő magán és egyházi művészeti alapiskolák, nyelviskolák,  

óvodák és iskolai intézmények részletes  finanszírozását és 

 

 A/ jóváhagyta  
 5/2020-as számú Általánosan kötelező érvényű rendeletet, amely 

megszabja Somorja Város fenntartói hatáskörébe valamint a város  

területén működő magán és egyházi művészeti alapiskola tanulóinak, az 

óvodába és az iskolai létesítményekbe járó gyerekeknek az egy főre eső, 

az intézmény üzemeltetésére és a bérekre fordítható támogatásának 

összegét előterjesztett formájában, ill. az alábbi módosításokkal 
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Javaslat 

az 5/2020-as általánosan kötelező érvényű rendeletre,  amellyel módosul az 1/2020-as  számú 

általánosan kötelező  érvényű rendelet Somorja Város fenntartói hatáskörébe valamint a város  

területén működő magán és egyházi művészeti alapiskola, óvodák és iskolai intézmények 

részletes  finanszírozásáról 2020-ban (a továbbiakban ÁKÉR) 
 

ÁKÉR javaslat:  - kifüggesztve a város hirdetőtábláján: 2020. április 15-én 

                           -  megjelent a város honlapján :   2020. április 15-én 
 

ÁKÉR javaslathoz beadandó hozzászólások  időpontja: 2020. április 27-ig tart 
 

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: 
 

         

I. Cikkely 

 

Somorja Város 1/2020-as  számú Általánosan kötelező  érvényű rendelete fenntartói 

hatáskörébe valamint a város  területén működő magán és egyházi művészeti alapiskola, 

óvodák és iskolai intézmények részletes  finanszírozásáról 2020-ban az iskolai oktatás 

rendkívüli megszakítása a koronavírus terjedésének megakadályozására irányuló folyamatban lévő 

intézkedések miatt, a következőképpen módosul: 

 

4-es §   - A támogatás összege: 

A bérekre és működésre szánt pénzösszeg egy tanulóra/étkézőre/gyerekre átszámítva 2020-ban a 

következőképpen lesz meghatározva: 

  

Iskolák és iskolai intézmények 
A támogatás összege egy  

tanulóra/étkező ՙre/gyerekre 

Művészeti alapiskola - a tanítás egyéni formája 1333, - € 

Művészeti alapiskola - csoportos oktatás 578, - € 

Óvodák 2081, - € 

Iskolai klub a Bél Mátyás Alapiskolában 414, - € 

Iskolai klub a Corvin Mátyás Alapiskolában 403, - € 

Iskolai klub a Tejfalui Alapiskolában 332, - € 

Iskolai étkezde a Bél Mátyás Alapiskolában 124, - € 

Iskolai étkezde a Corvin Mátyás Alapiskolában 214, - € 

Szabadidőközpont 273, - € 

Egyházi óvoda 1831, - € 
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2. Cikkely  

 

1)  Ezt az ÁKÉR-t Somorja Város Önkormányzata 2020. május 5-én  ........... számmal hagyta 

jóvá. 

2) Ez az ÁKÉR a város hivatalos hirdetőtáblán való kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

 

 

                                                                                                Orosz Csaba  
                                                                                                 polgármester  

 


