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Meghívó szerinti napirendi pont: Elfogadott napiľenđi pont:

Cím: A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spoľtiskola e|őirányzat módosítása
iskolabúto r b eszerzéséhez

Előteľjesztő : Santha Péterné alpolgármester
A Képviselő-testület ülésének időpontja: 20I I . július 2 1 .

A határozat elfogadásához minősített szótöbbség sztikséges.
Az előteľjesztést előzetesen táĺgya|ja:YźrosgazdźĺIkodási és Pénzügyi Bizottság
Az eloteľjesztés készítője: Szabóné Fónagy Erzsébet ügyosztályvezető Humánszolgáltatási

Ügyosztály
Bollané Farkas Maľianna irodavezető oktatási és Kulturális Iľoda

Az előterjesztés leírója: Kincses Ibolya oktatási és Kultuľális Iroda

Tisztelt Képviselő.testület!

A Vajda Péter Ének-zeneiAltalános és Sportiskolaigazgatőja jeIezte, hogy a 2OI1. április 14-
15-ei beiratkozźs ađatai a|apján 71 első osztályos tanulót íľattak bę af0I1l20I2-es tanévre.
Ebben a tanévben két nyolcadikos oszttl|y ballagott e| az intézményből, így a bekatkozott
elsos tanulók (3 osztály) miatt eggyel nő a csoportszám is'
A tanul ó c s op oľto k szźtmtnak v á|to zás át a következ ő tábIázat mutatj a :
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Az iĺtézmény ľendelkezik elegendő tanteľemmel a megnovekedett csopoľtszámhoz, de
jelenleg 11 tanteremľe való alsós tanulóbútoľa van (tanulóaszta|-szék), a következő tanévben
12 alsós tantęremľe van igény.
A |étszámokat figyelembe véve egy 24 fős tanterem beľendezés éhez 24 db tanulószékľe és i 2
db kétszemélyes tanulő asńa|ra, egy tanári asztalra, egy tanfui székľe és egy eszkoztárolő
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lbruttől

SULI-MAX Kft.
lTźtpiószeĺtmárton/
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Ft
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'7 .020 Ft +
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AKCIOS TANTERMI
CSOMAG 24 fóre:348.000
pt+ Ápa:łg5.000 Ft
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Ár.e::o.soo
Ft
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Ft

50.100 Ft +

ĺp1i:sz.azs
Ft

545.625 Ft

Digitális Tananyag
Kft. /Bp./

bľuttó:9.l02
Ft

bruttó: 20.2|2
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41.745 Ft
bľuttó:

l2.If8 Ft
nlncs 514.865 Fr

szekľény

nélkül

szekľényre lenne szfüség. Az intézmény vez'etője négy áraján|atot kért be az iskolabútorok
bęszerzéséte vonatkozóan. melyek az a|ábbi tétblź.zatban kerülnek rész|etezéste.,

A legkedvezőbb źnajtnlat a SULI-MAX Kft-től érkezett.
24*8.238 : I97.7I2 lf4 dbtanu|őszéW
12*16.400: l96.800 lI2 db kétszemélyes tanulóasztal/
1*34.3|3: 34.313 lI đbtanériasztaIl
I*9,975 : 9,975 lI đbtanáriszéW
I*45.738: 45.738 11 db szekény/

Osszesen: 484.538 Ft

A szá||itási költség új tanulóbútoľok vásárlása esetén ingyenes.

Az intézmértyvezetó és a Németh LászIő Általanos Iskola gazdasági vezetője arrő|
tájékoztatta az Oktatási és Kulturális lrodát, hogy az intézméĺy dologi kiadásaiban fenti
összegre nincs fedezet, azonban az iskolának áfavísszaigénylésből bevételi tobblete van. A
költségvetésľől szóló rendelet értelmében az źfa visszatéľülésből teljesült bęvételek elvonásra
keľtilnek. Javasoljuk, hogy az áfa visszatérülés elvonása és műkodési általános l'arta|éI<ĺava|ő

helyezését kovetően a mfüödési általĺínos tartalékĺól biztosítani azujbutorokbeszerzésére a
fedezetet.

Fentiękĺe tekintettel kérem a határ ozati j avaslat elfogadását.
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Határozati javaslat
A Képviselő-testiilet úgy dönt,'hogy
1./ elfogadja a Yajda Péteľ Enek-zeneí Altalános és Sportiskola iskolabútor beszerzéséte
vonatkozó kérelmét a SULI-MAX Kft-től (székhely:21II Tápiószentmáľton, Beľcsényi út
12) 387 .630-Ft+Áfa összegben, az a\źhbiakszerint:

12 db kétszemélyes tanu|ő aszta|
24 db tanulószék

1 db tanáľi aszta|
1 db tanari szék
1 db szekrény

Felelős : intézményv ezető, gazdaságí v ezető
Hatáľiďo 2011' . augusztus 3 1 .

2.l az 1. pontban foglalt beszerzések ktiltségeire a költségvetési fędezetet biztositja az
alábbiak szeĺint:

a./ a Németh Lźsz|ő Altalános Iskolához gazđasźąIlag tartoző Vajda Péter Ének-zenei
Általĺĺnos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési saját - áfa visszatérülés -
e|oirźnyzatát 485,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a bevételi felügyeletei szeľvi
támogatás műk<jdés e|óirźnyzatátugyan ezen összeggel csokkenti áfa visszatériilés elvonása
címén.

b.l az onkormanyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi
támogatás _ működés _ e|oirányzattú 485,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűIeg a kiadás
11107-01 cím működési általanos és céltartalékon beltil a műkĺjdési általanos tartalék
e|őirźnyzatát ugyan ezęn összeggel megemeli.

c'l az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím mfüödési általanos és

céltaľtalék e|ofutnyzatan beltil a működési általanos taľtalék e|őirźnyzatät 485,0 e Ft-tal
csokkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás - működés .

e|oir źny zatát ugy an ezen ö s sze g gel me gemeli.

d./ a Németh Lász|ő Általá.'os Iskolához gazđaságl|ag tartoző Vajda Péter Ének-zęnei
Altalános és SportiskoIa7|500-06 cím bevételi felügyeleti szervi tétmogatás - műkĺjdés - és

kiadás dologi e|őirźnyzatát céljelleggel 485,0 e Ft-tal megemeli.

3./ felkéľi a Polgármesteľt, hogy az önkoľmányzat költségvetéséről szóló rendelet következő
mó do s ítás á nál- a hatáĺ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 20Il. szeptember 30.

Budapest, 20II,július 7. s;ł.T"tĄ)
Sántha Péteľné
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