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Tiszavasvári, 2015. szeptember 14.
Girus András
témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu.
Témafelelős: Girus András

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

A Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és
Szakiskola tiszavasvári óvodája 2015. évi támogatása alapjául szolgáló költségvetése
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2015.(II.12.) Kt. számú
határozatával döntött a Magyarországi Magiszter Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
tiszavasvári óvodájának 2015. évi támogatásáról, melynek alapján Önkormányzatunk 17.470
eFt összegű önkormányzati támogatást biztosít az Alapítvány számára.
2015. 09. 14.-én kelt levelével megkeresett engem az Alapítvány kuratóriumának elnöke,
amelyben a gyermeklétszám növekedése miatt az elfogadott 2015. évi költségvetés
módosítását kezdeményezte. (Az Alapítvány e tárgyban irt levelét, illetve költségvetését
mellékelem jelen előterjesztésemhez.)
A 2015. szeptember 1 –től 30 fővel megnövekedett gyermeklétszám szükségessé tette a
csoportlétszám növelését. Az óvodai feladatellátást illetően jelenleg 7 csoport működik,
melyet az intézmény a fentiek miatt 8-ra kíván emelni. A csoportlétszám növelés a dolgozói
létszám növekedését is maga után vonja. A gyermeklétszám növekedés hatására nő a központi
támogatás is. A kiadások között említendő az étkezési kiadások növekedése, illetve a
csoportszobák kialakításának költségei.
Mindezekből adódóan az intézmény kiadása és bevétele összességében 5.742 eFt – tal nő.
Fontos megjegyezni, hogy az azonos kiadás, illetve bevétel-növekedés nem befolyásolja az
Alapítvány részére megállapított 2015. évi önkormányzati támogatás összegét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését
meghozni szíveskedjen.
Tiszavasvári, 2015. szeptember 14.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Előterjesztés melléklete

HATÁROZATTERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2015.(IX.24.) Kt. számú
határozata
A Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és
Szakiskola tiszavasvári óvodája 2015. évi támogatása alapjául szolgáló költségvetése
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
módosításához az alábbiak szerint hozzájárul:

a

Magiszter

Alapítványi

1. A határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően az Óvodai intézmény 2015.
évi költségvetését a 8 csoportra vonatkozóan az ott leírtak szerint módosítja a
17.470 eFt összegű támogatás változatlanul hagyása mellett.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata által az
1/2013.(I.31.) Kt. számú határozatban kezdeményezett Közoktatási megállapodás
felülvizsgálata során a jelen határozat 1. pontjában foglaltak a módosított
megállapodásba kerüljenek beépítésre.
3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az Alapítvány
képviselőit.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

.../2015.(IX.24.) Kt. számú határozat melléklete

