Felsılajos Község
Önkormányzata
II/116/8/2012.

Képviselı-testületi rendkívüli ülés jegyzıkönyve
2012. szeptember 24.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

35/2012. (IX. 24.) ÖH.

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdés a)
pontja alapján meghozott döntésrıl
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Jegyzıkönyv
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 24-én
13.00 órakor a Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István,
Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5
fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta
Felsılajosi Kirendeltség vezetı
dr. Gazdag Judit
jogi referens
Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli
ülésünkön megjelent. Egyetlen napirendi pontunk van, mégpedig a Fekete István Általános
Iskola, Kollégium és Sportiskola további mőködtetése. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel
kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi ponttal,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi napirendi pontot fogadta el:

Napirend
1.

Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola további mőködtetése

Elıterjesztı
Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola további mőködtetése

Juhász Gyula polgármester: Mint tudjuk, hatályba lépett a nemzeti köznevelésrıl szóló
törvény, és nekünk döntenünk kell arról, hogy kívánjuk-e az iskolát tovább mőködtetni, vagy
átadjuk ezt a feladatot az államnak. A 3000 fıt meg nem haladó települések esetében az
önkormányzat vállalhatja a saját tulajdonában álló, az állam által fenntartott köznevelési
intézmény mőködtetésérıl való gondoskodást. 2012. szeptember 30-ig egy
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szándéknyilatkozatot kell benyújtanunk az állami intézményfenntartó központnak, és október
30-ig kell döntenünk arról, hogy akkor hogyan tovább. Van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata ezzel kapcsolatban?
Makainé Antal Anikó képviselı: Lajosmizsével maradunk együtt vagy külön fog az iskola
mőködni?
Juhász Gyula polgármester: Megkérem jegyzı asszonyt, hogy tájékoztasson minket.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Köszönöm szépen. Hatályba lépett az önkormányzatokról
szóló törvény, melynek értelmében 2012. december 31-ig felül kell vizsgálni a társulási
megállapodásokat is. Sıt, nem csak felül kell vizsgálni, hanem meg is kell szüntetni. Tehát az
is teljesen új alapokra helyezıdik.
A 3000 fı alatti településeknél alaphelyzetben az állam vállalja a köznevelési feladatokat, de
dönthet úgy az önkormányzat, hogy mőködtetni kívánja. Sajnos jelenleg semmilyen
információnk nincs, amely alapján az önkormányzat merné vállalni a mőködtetést. Tudjuk,
hogy költségvetési törvény tárgyalását a múlt héten elhalasztották, így egy információval
kevesebb áll rendelkezésünkre. Feladatalapú finanszírozás lesz, de nem tudjuk még azt sem
biztosan, hogy a helyi adók milyen mértékben maradnak a településen. Elhangzottak már
különbözı számok, például, hogy a gépjármőadó 40 %-a már nem a helyi önkormányzat
bevételeit képezi majd. Egy biztos, hogy az iskola itt marad, az ingatlan önkormányzati
tulajdon. Tehát például a felújításokról továbbra is az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak
kell gondoskodni. Ha kész lesz az állami költségvetés, akkor már pontosan tudni fogjuk, hogy
mennyi pénzbıl tudunk gazdálkodni, akkor már látni fogjuk, hogy tudjuk-e tovább
mőködtetni az iskolát. Ekkor dönthetünk úgy, hogy visszavesszük a mőködtetést az államtól.
Erre jövı év májusáig lesz lehetıségünk. Nem látok benne semmilyen kockázatot, hiszen
most azt mondják, hogy 2013. január 1-tıl úgy, ahogy van, azokkal a
többletszolgáltatásokkal, amelyek jelenleg is megvannak, átveszi az állam. Ezt biztosan felül
fogják vizsgálni, és meg fogják mondani, hogy mi lesz az a kötelezı minimum, amit
államként a köznevelésben nyújtanak, és ha mi ettıl többet szeretnénk, akkor azt nekünk kell
finanszírozni. Amikor átadásra kerülnek az intézmények, akkor errıl az átadásról egy
megállapodás születik az intézményfenntartó központtal. Ebben a megállapodásban az egyik
nagyon fontos elem, hogy ez benne legyen, hogy az önkormányzat, ha többletszolgáltatást
akar a helyi iskolában, a köznevelés területén, akkor ezt saját forrásból megtehesse. Igazából
az állami költségvetéstıl függ minden.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. A polgármesteri tájékoztatón sok minden
elhangzott, de folyamatosan ezt a megállapodást hangoztatták, hogy mi mindenre ki kell majd
térni a megállapodás megkötésekor. Én azt gondolom, hogy ha már egyszer megadatott
nekünk ez a lehetıség, hogy az állam átvállalná a mőködtetést, akkor engedjük át azt, és
inkább a többletszolgáltatásokra fordítsuk azt a pénzt, amit esetleg eddig gázszámlára
fordítottunk. Most nagyon óvatosan kell gazdálkodnunk, nem szabad bevállalnunk olyan
költséget, amit nem tudjuk, hogy mibıl fogjuk kifizetni.
Kun János alpolgármester: Nagyon jó lenne kimondani, hogy mi tudjuk vállalni ezt a
feladatot, de sajnos a pénzügyi helyzetek bizonytalan alakulása miatt ez egy biztos megoldás
lenne.
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban?
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Amennyiben nincs, akkor felteszem a kérdést, hogy aki egyetért a határozat-tervezettel, mi
szerint az önkormányzat nem kívánja tovább mőködtetni az iskolát, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:

35/2012. (IX. 24.) ÖH.
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény
97. § (24) bekezdés a) pontja alapján meghozott döntésrıl

Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nem vállalja az önkormányzat
illetékességi területén lévı, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 76.
§-a szerinti mőködtetését.

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. szeptember 24., és 2012. szeptember 30.

Juhász Gyula polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, a mai ülésünket 14.30
órakor bezárom.
kmf.
/Juhász Gyula sk./
polgármester

/Kutasiné Nagy Katalin sk./
jegyzı
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