
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában integráltan oktatott 

sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulása ügyében 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese kérelmet 
nyújtott be a 2018. május 24-25. napján, Parádfürdőre tervezett tanulmányi kirándulás programjaihoz 
– Parád kocsimúzeum, Ilona vízesés – belépőjegyek vásárlása és a gyermekek étkeztetésének, 
szállásának támogatása céljából. A tanulók fogyatékkal élő, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, 
nagy részük halmozottan hátrányos helyzetű, szegény, főként munkanélküli családból származik, 
akiknek szülei a kirándulás költségeinek megfizetését nem tudják vállalni. A gyerekeknek nagy 
szükségük van arra, hogy a valóságban is megtapasztalják a tanév során szerzett elméleti 
ismereteket. 
A Képviselő-testület támogató döntése esetén a kért összeg fedezetét az Önkormányzat a 2018. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton 
belül a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron biztosítja előirányzat 
átcsoportosítással. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, 
melyből finanszírozásra kerülnek a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai 
ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok. A költségek átcsoportosítása miatt a 
költségvetési rendelet módosítása szükséges, mely az Mötv.  42. § 1. pontja alapján a Képviselő-
testület hatásköre. 
A fent leírtak támogatása önként vállalt feladatnak minősül, így nem veszélyeztetheti az 
Önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat: 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sajátos nevelési igényű tanulók 2018. május 24-
25. napján, Parádfürdőre tervezett tanulmányi kirándulásához 70 000 Ft összegű támogatást nyújt, 
belépőjegyek vásárlása és a gyermekek étkeztetésének, szállásának támogatása céljából. 
 
A Képviselő-testület a fedezetet az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében az általános tartalék 
terhére az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a működési célú pénzeszköz 
átadások államháztartáson kívülre soron biztosítja előirányzat átcsoportosítással. 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2018. június 30. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatóját a döntésről értesítse, a pénzeszköz átadásról a megállapodást kösse 
meg, valamint a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltak 
átvezetéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre: 2018. március 6. 
  szerződéskötésre: 2018. március 20. napjáig 
  az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
  átvezetésre: a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

Hajdúsámson, 2018. február 14.        

Antal Szabolcs 
           polgármester 
 
                                                                             ***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Márkus Mónika  

Pénzügy és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető  

Jogi és Szervezési Osztály: Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  

 


