OBEC ZEMNÉ – SZÍMŐ KÖZSÉG

Összesített gazdálkodási jelentés a 2018-os évről
Oktatásügy finanszírozása a 2018-os évben
Regionális oktatásügy

A fenntartó megjegyzése az összesített gazdálkodási jelentéshez a 2018-os évhez
A regionális oktatásügy finanszírozása az 597/2003 számú az alapiskolák, középiskolák
és oktatási létesítmények finanszírozásáról szóló törvény alapján valósul meg. Az 597/2003
sz. törvény 7. paragrafusának 1-től 3-ig terjedő bekezdésében szereplő rendelkezések
alapján Szímő községnek, mint az alapiskolák és oktatási létesítmények fenntartójának,
kötelessége a gazdálkodási jelentés kidolgozása.
A község fenntartói hatáskörébe tartozó közoktatási intézmények alapinformációi
Szímő község az államigazgatás feladatát biztosítja az oktatásügy területén, amely
átruházott államigazgatási hatáskör – az alapiskolák, valamint a község fenntartásában
működő oktatási létesítmények eredeti hatáskörű feladatait, amelyet a közoktatási
intézményhálózatba külön jogszabály szerint besorolt óvoda költségtámogatását érinti.
A községet érintő oktatásügyi feladatkörök 2 részre bontandók:
1.) Az állami költségvetésből egyenes támogatásban részesülendő oktatási terület
a) normatíva és bérnomatíva valamint
üzemeltetési normatíva összegével
támogatott intézmények – gyermek átszámított összege
b) nem normatíva támogatás, amelyek a sajátos feladatok ellátásának
finanszírozása szolgálnak
2.) A fenntartó – a település – költségvetéséböl származó pénzeszközök –
a) állami
oktatási létesítmények – a
fenntartó anyagi költségenek
hozzájárulásával biztosított hatáskör az oktatási jogterületén
A fenntartó a területén működő az oktatásügyi intézmények állami forrásból történő
finanszírozását a 2018 naptári év gazdálkodásának összesített jelentésében dolgozza
fel, források szerinti bontásban a bevételek részletezése, a kiadások meghatározása mellett,
különös hangsúlyt fektetve az állami költségvetésből származó pénzeszközök állományát és
mozgását tekintve.
Az összesített kimutatás nem tartalmazza a község eredeti hatáskörébe tartozó iskolák
mellett működő 2 iskolai klubot,
a 2 állami óvoda oktatás-nevelési, üzemeltetési
hozzájárulását, az iskola és óvoda mellett müködő – az étkezetetést biztosító iskolai
étkezde bér és üzemeltetői költségeit, azon nem normatív hozzájáruláson kívül, amely a
tankötelezettség kezdete előtt egy évvel felvett gyermek oktatási-nevelési költségeihez
történő hozzájárulásnál van kimutatva, a község a havi jövedelemadó-bevételböl
biztosítja
az oktatásügyben foglalkoztatottakra vonatkozó törvény betartása mellett,
amelyet az alábbi kimutatás nem, azonban Szímő község zárszámadása és 2018-as
költségvetésének programpontja tartalmaz.
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Szímő község két (2) alapiskola fenntartója, amelyek jogalanyi hatáskörrel bírnak.
1. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Szímő
Az iskola pontos címe és neve:
Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským
Jedlik Ányos Alapiskola, Školská 845, 941 22 Zemné – Szímő
Azonosító szám: 37860844
Iskola típusa: alap
Évfolyam: 1-9
2. Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola Szímő
Az iskola pontos címe és neve:
Základná škola, 941 22 Zemné, Školská 846
Azonosító szám: 37864033
Iskola típusa: alap
Évfolyam: 1-9
Az alapiskolák Szímő község fenntartói hatáskörébe tartoznak. Jogaik és kötelességeik az
oktatási törvényben, tevékenységük tárgya pedig az alapító okiratban van meghatározva. Az
alapiskolák jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervezetek.
Az alapiskolák részét képezik a napközi otthonok, viszont az óvodák és iskolai étkezdék nem
részei.
A község fenntartói hatáskörébe tartozó iskolák pénzügyi gazdálkodása
A község fenntartói hatáskörébe tartozó iskolák pénzügyi gazdálkodása az iskolarendszerű
oktatást végző iskolák részére az állami költségvetés minisztériumi költségvetési fejezet
terhére a fenntartó költségvetési irányításában az adott naptári évre járó pénzeszközök
normatívan meghatározott (EDUZBER)1 pénzügyi keretek alapján történik. A község és
fenntartói hatáskörébe tartozó költségvetési intézmények költségvetését a 2018-os évre
Szímő község képviselőtestülete fogadta el 2017. december 15-én, 439/151217-Z számú
határozat alatt, a község és költségvetési szervezeteinek többéves, 2019-2020-as időszakra
vonatkozó költségvetését pedig a 440/221217-Z számú határozat alatt.
A község fenntartói hatáskörébe tartozó jogi személyiséggel rendelkező 2 alapiskola, az
oktatási létesítmények részére - egy költségvetési évre, az átvitt hatáskör oktatásügyi
területén 464 931,00 EUR pénzösszeg került szétírásra, az alábbiak szerint:
 316 378,00 € Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Szímő
 148 553,00 € Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola Szímő
Megjegyzés:
Az iskolák mellett működő, eredeti hatáskört ellátó 2 iskolai klub nem szerepel az
„Összesített gazdálkodási jelentésben“
a fenntartó költségvetéséből átirányított
és működésűket biztosító anyagi forrás az iskolák költségvetésében saját forrásként
vannak kimutatva
19 676,00 EUR magasságban
 ŠKD pri ZŠ Zemné
10 244,00 €
 ŠKD pri ZŠ VJM Zemné
9 432,00 €
Fenntartó – Szímő Község
Kód 503 649
484 607,00
Normatíva

x

464 931,00

Eredeti hatáskör – iskolai klubbok

x

19 676,00*

1

A folyó tanévre járó normatív hozzájárulás a normatíva és az előző naptári évben kezdődött tanévre érvényes
tanulói létszám szorzatának a kétharmada. Az új tanévre járó naptári normatív hozzájárulás a normatíva és
a folyó naptári évben kezdődő tanévre érvényes tanulói létszám szorzatának az egyharmada.
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Szímő község fenntartói hatáskörébe tartozó alapiskolák pénzösszegei, valamint az
alapiskolák és intézmények költségvetése az egyeztetési eljárást követően 40 834 euróval
emelkedett, ebböl:
 Normatív hozzájárulás 2 folyó kiadás
29 799,00 €
 állami forrásból tőrténő nem normatív hozzájárulás
11 038,00 €
Predškolské zariadenia (§6b zákona)

(2óvoda -MŠ)

1 979,00

Rozpočtové organizácie

(2 alapiskola RO)

9 059,00

Nem normatív eszközök
fajtái

Költségvetési intézmények
Összeg

X

Óvoda

Óvoda(Sz)

A

b

c

Iskola

Óvoda (M)
d

Alapiskola
(MTA)

Alapiskola

e

f

(SzT)

1 979,00

82,00

1 897,00

x

x

103,00

x

x

60,00

43,00

hátrányos helyzetű diákok

2 300,00

x

x

2 300,00

0,00

oktatási utalványok

4 026,00

x

x

2 208,00

1 818,00

utaztatás

1 030,00

x

x

419,00

611,00

tehetséges diákok

1 600,00

x

x

x

1 600,00

Részösszeg - Óvoda

1 979,00

82,00

1 897,00

x

x

Részösszeg Iskolák

9 059,00

x

x

4 987,00

4 072,00

11 038,00

82,00

1 897,00

4 987,00

4 072,00

(§6) Ttankötelez,.előtt 1év
(§4)

Tankönyvek

ÖSSZESEN

Szímő, 2019.04.11.
Készítették: Ing. Bób Mária, Mgr. Nagy Viktória
Feldolgozva: Súhrnná správa o hospodárení za rok 2018 alapján3





A bérnormatíva a nevelési-oktatási feladatokat ellátó és az intézmény üzemeltetését biztosító
alkalmazottak bérére és fizetésére egy évben fordított költségeknek – beleértve az alkalmazottak és a
munkáltató által fizetett társadalom- és egészségbiztosítási járulékokat is – (a továbbiakban „személyi
jellegű ráfordítások”) egy tanulóra vetített összege
5)
2b)
5a)
a közoktatási intézményhálózatba külön jogszabály szerint besorolt óvodába a tankötelezettség
kezdete előtt egy évvel felvett gyermekek oktatási-nevelési költségeihez történő hozzájárulását (a
továbbiakban: „oktatási-nevelési hozzájárulás

3

A Tt. 184/1999. számú a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló többször módosított törvénye
értelmében
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