
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. október 21.

Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
intézmény költségvetési előirányzatának módosítására 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
                                          Szünderné Katrics Renáta ügyintéző

Meghívott: Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. október  20.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. október. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. október  20.

A napirendi pont rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros azzal a kéréssel fordult
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatához,  hogy  engedélyezze  az  intézmény 2021.  évi
előirányzatának  650.000,-  Ft  összegű  emelését.  A  pótelőirányzat  igényüket  a  duális  szakmai
gyakorlati képzéssel összefüggésben nyújtották be 2021. október 1. napjától 2021. október 31. napjáig
terjedő időszakára vonatkozóan. Az intézmény a megelőlegezett finanszírozását a vonatkozó időszak
képzéséhez kapcsolódó állami forrás megérkezését követően az önkormányzat részére visszatéríti.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály
Intézményigazgatási Osztály  Iktatószám: 37506-2/2021.
Ügyintéző neve: Szünderné Katrics Renáta Telefonszáma: 06-25-544-151
Ügyintéző aláírása:  Főosztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:  

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: 

Leadás dátuma:  Ellenőrzés dátuma: 

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:              Egyszerű/Minősített
A tárgyalás módja:                      Nyílt/Zárt ülés
Egyéb     megjegyzések:   -
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  az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
intézmény költségvetési előirányzatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés! 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény szakmai gyakorlati képzőhelyet biztosít a
DSZC  Lorántffy  Zsuzsanna  Technikum  és  Kollégium  kisgyermekgondozó-nevelő  tanulói
számára.  A szakképzésről  szóló  2019.  évi  LXXX.  törvény  hatálybalépésével  a  korábbi
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatályát vesztette. 

A duális képzés során párhuzamosan, egymást kiegészítve történik a szakirányú oktatás a
szakképző  intézményben,  valamint  a  szakmai  gyakorlati  képzés  a  duális  képzőhelyen.
Duális  képzőhely  olyan  intézmény  lehet,  amelynél  a  szakirányú  oktatás  feltételei
biztosítottak,  meghatározott  szakképzettséggel  és  gyakorlattal  rendelkező  személyt
foglalkoztat, szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és a meghatározott minőségi
követelményeknek megfelel. 

2021.  január  1-től  változtak  a  szakképzési  hozzájárulás  szabályai,  az  erre  vonatkozó
rendelkezéseket  a  szakképzésről  szóló  2019.  évi  LXXX.  törvény  104-108.  §-ai,  valamint
annak végrehajtásáról szóló 12/220. (II.7.) Korm. rendelet 332/A-334. §-ai tartalmazzák. A
régi  és  új  rendszer  jelenleg  párhuzamosan  alkalmazandó.  A  régi  tanulószerződéses
rendszerben  a  tanuló  meghatározott  gyakorlati  óraszámot  tölt  a  képzőhelyen,  az  új
szakképzési  munkaszerződéses  rendszerben  a  tanuló  a  képzőhely  munkavállalója,  nem
csak oktatási napokon van ott. A havi normatíva alapú finanszírozást felváltja az egy napra
eső  önköltség  számítása.  2021.  január  1-től  Magyarország  2021.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2020. évi  XC. törvényben rögzített  1.200.000.- Ft/fő/év önköltséget
kell  az  adott  szakképesítéshez  a  Szakképzési  törvény  végrehajtási  rendeletében
meghatározott súlyszorzóval összeszorozni.

A duális  képzés 2021.  október  1.  napjától  indult  a  Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
intézményben.  Duális  képzőhelyként  az  intézmény  pótelőirányzat  igényt  nyújtott  be
650.000.- Ft összegről a jogszabály által előírt, a tanulók képzéséhez szükséges költségek
fedezésére.  Az  intézmény  a  megelőlegezett  finanszírozását  a  vonatkozó  időszak
képzéséhez  kapcsolódó  állami  forrás  megérkezését  követően  az  önkormányzat  részére
visszatéríti. Az igény az előterjesztés 1. számú melléklete.

Az előirányzat emelésének fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  hatáskörében  eljáró  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelete  intézményi  tartalék  soráról
átcsoportosítással biztosított.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság,  pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2021. október 20-
ai üléseiken tárgyalták. Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően került sor,
ezért a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT  
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (X. ...) határozata

az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
intézmény költségvetési előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Bölcsődék
Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei
Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Polgármestere  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelete  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól 5. mellékletében az intézményfinanszírozás 650.000,- Ft-tal nő.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,
hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021.  évi  költségvetési  rendeletének  soron  következő  módosításánál  vegye
figyelembe, mely során az intézményfinanszírozás fedezete a költségvetési rendelet
9. melléklet Intézményi tartalék előirányzat sora.

Felelős:     - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:     a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
         időpontja

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Bölcsődék
Igazgatósága  Dunaújváros  igazgatóját,  hogy  a  képzéshez  kapcsolódó  állami  forrás
megérkezését  követően  az  intézmény  a  megelőlegezett  finanszírozását  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére visszatérítse.

Felelős:          az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Határidő:       2021. december 1.

4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a
polgármestert, hogy a határozatot  küldje  meg  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros igazgatója részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a humán szolgáltatási főosztály főosztályvezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2021. október 30.

Dunaújváros, 2021. október 21.          

dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

 bizottság elnöke
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