
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

19. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

 

 

V Šamoríne, dňa 25.02.2021 

  

Návrh  

všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021,  

ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, 

materských škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín 

v roku 2021 
 

 

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 20. januára 2021 a odporúča na 

schválenie. 

 

Dôvodová správa:  Návrh  už citovaného  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. Pre výpočet dotácie na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín na rok 2020 sa 

použijú predpokladané bežné výdavky na osobné náklady bez odmien a 

príslušných odvodov, odchodného, kapitálových výdavkov a prevádzkové 

náklady súvisiace s bežnou réžiou bez údržby, materiálneho a 

interiérového vybavenia, kancelárskej a výpočtovej techniky. 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 25. februára 

2021  po prerokovaní návrhu VZN 

 

 A/ Schvaľuje 

VZN Mesta Šamorín č. 1/2021, 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 ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021 

o podrobnostiach  financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a  školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných 

zriaďovateľov na území mesta Šamorín v roku 2021 
 

  Návrh VZN:   -     vyvesený na úradnej tabuli dňa: 05.02.2021 

- zverejnený na webovej stránke mesta dňa: 05.02.2021 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 14.02.2021 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 č. 1/2021  

o podrobnostiach  financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a  školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných 

zriaďovateľov na území mesta Šamorín v roku 2021 (ďalej len „VZN“) 
 

§ 1 

Predmet úpravy 
 

1)  Toto VZN  určuje podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl 

a  školských zariadení v rozpočtovom roku 2021.  

2)  Toto VZN určuje výšku a účel použitia finančných prostriedkov (dotácie) na mzdy a 

prevádzku prepočítané na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na skutočného stravníka 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení. 

3) Ustanovenia tohto VZN neovplyvňujú podmienky financovania nákladov spojených 

s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva, ktoré sú upravené inými právnymi 

normami. 

§ 2 

Príjemca dotácie 
 

1) Príjemcami  dotácie podľa  tohto  VZN  sú:   základná umelecká  škola, materské školy a 

školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Šamorín a cirkevný zriaďovateľ 

materskej školy na území mesta Šamorín. 

§ 3 

Účel dotácie 
 

1) Príjemca je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu len na úhradu mzdových 

a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materských škôl a školských 

zariadení a pri jej použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť 

a účinnosť jej použitia. 

2) Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN sú určené na bežné výdavky 

škôl a školských zariadení a zahŕňajú: 

a)  výdavky na mzdy definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii  

     rozpočtovej klasifikácie v kategórii 610 – mzdy a ostatné osobné vyrovnania a  

     620 – poistné a príspevok do poisťovní, 

 b)  výdavky na tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej  

          klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby a 640 – bežné  
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          transfery. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál,  

         dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu a služby špecifikované v položkách 631 až 637  

         ekonomickej klasifikácie. 
 

§ 4 

Výška dotácie 
 

  Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v prepočte na jedného 

žiaka/stravníka/dieťa na rok 2021 je nasledovná: 

Školy  a školské zariadenia 

Výška 

finančných 

prostriedkov na 

dieťa, žiaka, 

stravníka 

Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania 1674, - € 

Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania 836, - € 

Materské školy 3 042, - € 

ŠKD pri ZŠ Mateja Bela 544, - € 

ŠKD pri ZŠ Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským 540, - € 

ŠKD pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Šamorín-Mliečno 851, - € 

ŠJ pri ZŠ Mateja Bela 245, - € 

ŠJ pri ZŠ Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským 294, - € 

Cirkevná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 677, - € 

 

§ 5 

Termín úhrady dotácie 

Mesto poskytne príjemcovi dotáciu mesačne vo výške 1/12 zo stanovenej sumy  do 25. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca. 
 

§ 6 

Finančná kontrola 
 

Mesto Šamorín vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami 

pridelenými v súlade s týmto VZN. Mesto kontroluje predovšetkým efektívnosť a účelnosť 

využitia poskytnutých finančných prostriedkov. 

 

§ 7 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia  
 

1)  Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín dňa 25.2.2021. 

2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa .......... 

3) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín. 

4)  Dňom  účinnosti tohto  VZN sa zrušuje  VZN mesta Šamorín č. 1/2020 o podrobnostiach  

financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a  školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín. 

 

                                                                                                Csaba Orosz 

                                                                                               primátor mesta  



Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

Városi hivatal, Fő utca 37, 931 01 Somorja 
 

 

Vitaanyag 

Somorja Város Képviselő-testületének 

19. ülésére 

 

 Somorja, 2021. február 25. 

  

Tervezet  

1/2021. sz. önkormányzati rendelet  

a Somorja Város fenntartásában álló, valamint magán- és egyházi 

fenntartású, a város területén működő óvodák, oktatási intézmények és a 

művészeti alapiskola finanszírozásának részeteiről a 2021-es évben 
 

 

Beterjesztő:     Orosz Csaba polgármester 

 

Előadó:   PaedDr. Veres Gábor, az oktatásügyi szakbizottság elnöke 

 

Készítette:   Mgr. Vajas István, az oktatási hivatal vezetője 

 

Megtárgyalta: az Oktatásügyi Szakbizottság 2021. január 20-án és javasolja annak 

elfogadását. 

 

Indokolás:  Az idézett rendelettervezet az állami tanügyigazgatásról és az iskolai 

önkormányzatiságról, valamint egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 596/2003. sz. törvény 6. § (12) bek. c) pontja alapján 

és a községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény 6. § 

(1) bek. és 11. § (4) bek. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján készült, 

és meghatározza az óvodák, oktatási intézmények és a művészeti 

alapiskola számára működési és bérköltségekre nyújtott, egy 

tanulóra/gyermekre eső dotáció mértékét az adott naptári évre. A Somorja 

Város fenntartásában álló óvodák, oktatási intézmények és a művészeti 

alapiskola esetében a 2020. évre szóló, egy tanulóra/gyermekre eső dotáció 

kiszámítására a személyi jellegű ráfordításokat (a jutalmak, bérjárulékok, 

végkielégítések és tőkekiadások nélkül), valamint a szokásos 

üzemeltetéssel kapcsolatos működési költségeket (a karbantartásra, az 

intézmény felszereléseire és berendezésére, irodai és számítástechnikai 

eszközökre fordított kiadások nélkül) magában foglaló becsült folyó 

kiadások alapján kerül sor. Az egyházi óvoda esetében az egy gyermekre 

eső dotáció mértéke a Somorja Város fenntartásában álló óvodákra 

vonatkozóan egy gyermekre meghatározott dotáció 88%-a. 

 

Határozati javaslat:  Somorja Város Képviselő-testülete 2021. február 25-i ülésén az 

önkormányzati rendelettervezet megtárgyalását követően 

 

 A/ Elfogadta 

Somorja Város 1/2021. sz. önkormányzati rendeletét, amely meghatározza 

a Somorja Város fenntartásában álló, valamint magán- és egyházi 

fenntartású óvodák, oktatási intézmények és a művészeti alapiskola 

részére működésre és bérköltségekre nyújtott, egy tanulóra/gyermekre eső 

dotációjának mértékét az adott naptári évre az előterjesztett változatban, 

ill. az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel 
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T e r v e z e t  

1/2021. sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

a Somorja Város fenntartásában álló, valamint magán- és egyházi fenntartású, a város 

területén működő óvodák, oktatási intézmények és a művészeti alapiskola finanszírozásának 

részeteiről a 2021-es évben 
 

 Az önkormányzati rendelettervezet:  -  kifüggesztve a város hirdetőtábláján: 2021.02.05 

- közzétéve a város internetes oldalán: 2021.02.05 

Az önkormányzati rendelettervezet véleményezési határideje: 2021.02.14-ig (bezárólag) 

  

        A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény 6. § (1) bek. és 11. § (4) 

bek. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az állami tanügyigazgatásról és az iskolai 

önkormányzatiságról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 

596/2003. sz. törvény 6. § (12) bek. c) pontja értelmében Somorja Város Képviselő-testülete 

Somorja város területére vonatkozóan az alábbi önkormányzati rendeletet adja ki:  

1/2021. sz. önkormányzati rendelet  

a Somorja Város fenntartásában álló, valamint magán- és egyházi fenntartású, a város 

területén működő óvodák, oktatási intézmények és a művészeti alapiskola finanszírozásának 

részeteiről a 2021-es évben (a továbbiakban „rendelet”) 

1. § 

A rendelet tárgya 

1)  E rendelet az óvodák, oktatási intézmények és a művészeti alapiskola finanszírozásának 

részeteit határozza meg a 2021-es költségvetési évre vonatkozóan.  

2)  E rendelet meghatározza a működésre és bérköltségekre nyújtott, egy tanulóra/gyermekre, 

iskolai étkezdék esetében egy tényleges étkezőre számított pénzeszközök (dotáció) 

mértékét és rendeltetését a Somorja Város fenntartásában álló és a Szlovák Köztársaság 

Oktatási, Tudományos és Sportminisztériumának határozata alapján az iskolák és oktatási 

intézmények hálózatába beiktatott intézmények, azaz a művészeti alapiskola, az óvodák és 

az oktatási intézmények esetében. 

3) E rendelet nincs hatással az oktatásügy területén az átruházott államigazgatási hatáskörök 

ellátásával összefüggő költségek finanszírozásának feltételeire, amelyekre más 

jogszabályok vonatkoznak. 

2. § 

A dotáció kedvezményezettje 

1) Az e rendelet szerinti dotáció kedvezményezettjei a következők: a Somorja város területén 

működő, Somorja Város fenntartásában álló óvodák, oktatási intézmények és a művészeti 

alapiskola, valamint az egyházi óvoda fenntartója. 

3. § 

A dotáció rendeltetése 

1) A dotáció kedvezményezettje a pénzeszközöket kizárólag a művészeti alapiskola, az 

óvodák és oktatási intézmények bérköltségének és működési költségeinek fedezésére 

fordíthatja. A dotáció felhasználása során a gazdaságosság, a hatékonyság és a 

célirányosság elvét kell érvényesíteni. 

2) A bérköltségekre és működési költségekre felhasználható, e rendelet szerinti pénzeszközök 

az iskolák és oktatási intézmények folyó kiadásainak fedezését szolgálják, és az alábbiakat 

foglalják magukban: 

a) a SZK Pénzügyminisztériuma által a költségvetési osztályozás közgazdasági 

osztályozása szerint a 610 - bérek és egyéb elszámolások az alkalmazottakkal 

kategóriába sorolt, valamint a 620 - biztosítási járulékok és befizetések kategóriába 

sorolt bérköltségek, 
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b) a SZK Pénzügyminisztériuma által a költségvetési osztályozás közgazdasági 

osztályozása szerint a 630 - áru és szolgáltatások és a 640 - szokásos transzferek.  E 

költségek közé az útiköltség-térítés, energia-, víz- és telekommunikációs költségek, 

anyagköltség, a diákutaztatás költsége, a rutin- és szokásos karbantartás, valamint a 

közgazdasági osztályozás szerint a 630-637 tételekben meghatározott szolgáltatások 

tartoznak. 

4. § 

A dotáció összege 
 

  Működési és bérköltségekre fordítható pénzeszközök egy tanulóra/étkezőre/gyermekre 

eső összege a 2021-es évre a következő: 

Iskolák és oktatási intézmények 

Egy gyermekre, 

tanulóra vagy 

étkezőre eső 

pénzösszeg 

Művészeti Alapiskola - egyéni képzés 1674, - € 

Művészeti Alapiskola - csoportos képzés 836, - € 

Óvodák 3 042, - € 

A Bél Mátyás Alapiskola iskolai klubja 544, - € 

Corvin Mátyás Alapiskola iskolai klubja 540, - € 

A Somorja-Tejfalui Alapiskola iskolai klubja 851, - € 

A Bél Mátyás Alapiskola iskolai étkezdéje 245, - € 

Corvin Mátyás Alapiskola iskolai étkezdéje 294, - € 

Magyar nevelési nyelvű egyházi óvoda 2 677, - € 

5. § 

A dotáció folyósításának ütemezése 

A város havi ütemezésben folyó hó 25-ig az egész évre meghatározott összeg 1/12-ének 

megfelelő összegben folyósítja a dotációt a kedvezményezettnek. 

6. § 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Az e rendelettel összhangban nyújtott pénzeszközökkel való gazdálkodás pénzügyi ellenőrzését 

Somorja Város végzi. A város elsősorban a pénzeszközök felhasználásnak hatékonyságát és 

célszerűségét ellenőrzi. 

7. § 

Záró és hatályon kívül helyező rendelkezések  
 

1)  E rendeletet Somorja Város Képviselő-testülete 2021.2.25-én fogadta el. 

2) Az önkormányzati rendelet hatályba lépésének napja: 

3) E rendelet későbbi módosításait Somorja Város Képviselő-testülete fogadja el. 

4)  E rendelet hatályba lépésével a Somorja Város fenntartásában álló, valamint magán- és 

egyházi fenntartású, a város területén működő óvodák, oktatási intézmények és a művészeti 

alapiskola finanszírozásának részeteiről szóló 1/2020. sz. önkormányzati rendelet hatályát 

veszti. 

 

                                                                                                Orosz Csaba 

                                                                                                 polgármester  


