Javaslat
nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására

Tisztelt Humán Bizottság!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) rendeletének 2. számú
melléklete „Egyéb fenntartású óvodák” támogatása céljára 1.500.000,- Ft-ról rendelkezik.
2012-ben három óvoda részesült az önkormányzat részérıl támogatásban: a Szent Rita
Katolikus Óvoda, „Az Én Ovim” Magánóvoda és Bölcsıde, valamint a Szekszárdi Waldorf
Óvoda. A 2012. évi költségvetés ezeket a támogatásokat intézményenként, külön soron
tartalmazta, de az idei költségvetés elfogadásakor a közgyőlés – bár ugyanezen óvodákkal
számolt – nem határozta meg az egyes intézmények számára folyósítandó konkrét összegeket.
A tavalyi költségvetési évben a fenti óvodák a hozzájuk járó szekszárdi illetıségő gyermekek
után 16.900,- Ft/fı számításával kapták meg támogatásaikat (az ily módon számított összeget
kerekítve). A katolikus óvoda számára – tekintettel arra, hogy az egyházi óvodák a központi
költségvetésbıl több támogatásban (plusz 230.000,- Ft/év/gyermek) részesültek – a számított
összeg fele lett megállapítva.
A határozati javaslatban szereplı összegeket osztályunk ugyanezt az elvet és módszert
követve számította ki, idén 16.400,- Ft/fı összeget figyelembe véve.
A tavalyi tényadatokat és az idei javaslatot az alábbi táblázat is szemlélteti:
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A rendelkezésre álló összegbıl tehát 500.000,- Ft marad a költségvetésben.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2013. november 20.

Dr. Horváth Annamária
oktatási referens
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Határozati javaslat

Tárgya: Nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatása

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága
felkéri a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát, hogy a nem önkormányzati
fenntartású óvodákkal kötendı támogatási megállapodásokat – 2013. december 31-i
felhasználási és 2014. január 15-i elszámolási határidıvel – az alábbiak szerint
készítse elı:
Szent Rita Katolikus Óvoda
„Az Én Ovim” Magánóvoda
Szekszárdi Waldorf Óvoda
Összesen

380.000,- Ft
425.000,- Ft
195.000,- Ft
1.000.000,- Ft

2. A bizottság felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására, a
Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Informatikai Igazgatóságát pedig a pénzösszegek
utalására.
3. A bizottság felkéri a Gazdasági és Informatikai Igazgatóságot, hogy a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.)
rendelet 2. számú melléklete szerint „Egyéb fenntartású óvodák” támogatására
elkülönített összegbıl a 2013. évi költségvetés következı módosításakor 500.000,- Ftot csoportosítson át a Humán Bizottság 2013. évi keretére.

Határidı: 2013. december 10.
2013. december 31. (a 3. pont tekintetében)
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı
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