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ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Simon Attiláné óvodavezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Wunderland Óvodában a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága Államháztartási
Iroda 2015. október 19-22-ig helyszíni ellenőrzést tartott.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy:
 a támogatás Elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak
 a támogatás jogszerű felhasználási követelményei biztosítottak-e
Az ellenőrzött támogatások:
 Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (2014.évi KVT.
2. melléklet II. 1. a))
 A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelőmunkáját közvetlenül
segítők létszámának meghatározása (2014.évi KVT. 2. melléklet II. 1. b))
 Az óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
bértámogatásának meghatározása (2014.évi KVT. 2. melléklet II. 1. c))
Az ellenőrzött időszak: 2014.szeptember 1-től 2014. december 31-ig
Mellékletként szerepel az összefoglaló jegyzőkönyv, mely tartalmazza az Államkincstár
megállapításait.
Főbb megállapítások:
 Az intézmény rendelkezik a 2014/2015-ös nevelési évre érvényes alapító okirattal. Az
alapító okirat csak az „enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése”
és az „egyéb pszichés fejlődési zavarral” (súlyos tanulási, figyelem, - vagy
magatartásszabályozási zavarral) - küzdő gyermekek óvodai nevelése integráltan
„sajátos nevelési igényű gyermekek” vonatkozásában határozza meg a fogyatékosság
típusát.
 A fenntartónak a támogatást annak folyósítását követő 15 napon belül a 2014.évi Kvtv.
33. § (25) és (26) bekezdéseiben foglaltak szerint át kell adni az általa fenntartott
nevelési intézménynek.
Az összefoglaló jegyzőkönyv a 2014/2015. nevelési év vonatkozásában az alábbiakat
állapította meg: A gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 249 fő, amely
megegyezik a fenntartó által elszámolt 249 fővel, melyből a nem sajátos nevelési igényű
gyermekek száma 249 fő.
A három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 0 fő, a
fenntartó által elszámolt 3 fővel szemben, az eltérés -3 fő. Így az óvodapedagógusok

létszámának meghatározásánál figyelembe vehető gyermeklétszám összesen 249 fő, a
fenntartó által elszámolt 255 fővel szemben az eltérés -6 fő. Az intézmény alapító okirata és
működési engedélye nem tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek vonatkozásában
az autista gyermekek óvodai nevelése feladatát, valamint a mozgásszervi fogyatékos
gyermek fejlesztésének feladatát, így az elszámolás során ezen gyermekek nem vehetők
figyelembe.
Az összefoglaló jegyzőkönyv megállapításaira észrevételt küldtünk az Államkincstárnak,
melyben kértük, a gyermekek szakszerű ellátására, integrált nevelésére való tekintettel,
méltányosságból a három főként szerepeltetett gyermekek állami támogatásának
megítélését.
Az ellenőrzés során kifogásolt 3 fő SNI gyermek fejlesztését óvodai csoportban és egyéni
fejlesztés keretében is ellátta az óvoda. Két gyermek mozgásfejlesztését heti két órában az
EGYMI konduktora végezte el. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek egyéni
fejlesztését az óvoda gyógypedagógusa látta el. ( A gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak tanára és az EGYMI megbízásából más közoktatási intézményben is fejleszt
autisztikus tünetekkel rendelkező gyermekeket.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjét és Humán Osztályának vezetőjét is tájékoztattuk az
ellenőrzés során feltárt hiányosságokról.
Jegyzőasszony válaszlevelét mellékeljük.
A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága 2016. január 5-én kelt végzésben a
hatósági ellenőrzés során készült 10037/159/2015. számú összefoglaló jegyzőkönyvben
foglalt megállapítások alapján a finanszírozási különbözet megállapítására 2015.12.28.
napján hivatalból eljárást indított. A visszafizetési eljárás jelenleg zajlik. A támogatást majd
akkor kell visszatéríteni, ha erről megérkezett a MÁK határozata.
Az államkincstári végzés mellékletben szerepel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati
javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2016. január 21.
Dr. Józan-Jilling Mihály
Elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Wunderland
Óvodában a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által tartott helyszíni
ellenőrzés tapasztalatairól készített tájékoztatót elfogadja.
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