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Előte{esztés
Kisújszállás Váľos onkoľmányzati Képviselő_testülete
2012. ápľilis 24-eĺ ülésének
17. napirenĺli pontjához
az önkoľmányzati ktizoktatási intéznlények
további fenntaľtásállak és míiködtetésének lehetőségeiľe

ĺłélenléą.zi:'^'''i!Í,::;,#'ľ!'ä:::lĺ;::;r':,'r'::,:,';1:rź'|,
Tisztel Í Képvis e lőł est

üI eÍ !

A 2012'

januárĺ soros ülésénfoglalkozott képviselőłestületülrk a nenrzeti kĺizrrevelésrőI szóló 20l 1'
évi CXC' törvényből (a továbbiakbaIr: közIrevelési töwélry) eľedó íelaĺlatairrktiterrrezésével. Akkoľ két
,,frissen'' nregjelent töľvény állt ľenclelkezésülrkr'e alrlroz, átgondoljuk váľható feladatainkat (a
köznevelési töľvériy IneIlett a szakképzésľő1szőIő 201.1. évi CLXXXVII. töľvény)'

Akkor a 31/201Ż' (I. 3l') szátrrú hatáľozatunk 1. pontjában így döntöttünł: ,,A kép|,ĺselő-testüIet
nrcg)izsgálja annclk leheĺőségétktilonös tekinlettel cł fnanszíľozásľa_' hogy 2013' janlláľ ]-jétől
köznevelési szeľzőĺIéskeľeĺébenći^,eszi clz dllcnnĺóI a jelenleg íennlcrľłásában nííködő kt;zoktatási
intéznények tol,ábbi Íennlaľtćlsćlĺés nlííködleléséĺ'Ezzel egłiłtłnegvizsgálja szeľvezeti áĺąlakíĺások
és/łagłnlás fenntaľtó ľészéľetÓľténő ćlĺclclds leheĺőségétés clzok lakossĺźgiÍogadtcłtdsát is.'' E
feladatra a képviseló-testület munkacsopoľtot alakított, nrelynek vezetésévelengem bízott meg.
Előterjesztésemben az azőta töÍténtekÍől szániolok be a képviselółestületnek, és egyben javaslatot
Íeszek az önkonnányzat közoktatási intézrnényei fenntartásának és további nrŕiködtetésének lehetséges
a tnulrkabizottság tagjai ak az egyiittmiiködést, az egyeztetéseken
útjaĺra.E helyen megköszönöm
való részvételét,az íĺtézményvezetoknekés a Polgármesteľi Hivatal munkatársainak az
egyeztetésekhez szükséges adatszolgáItatásokat és azt a felelósséget, amelyet rninđvégig
tapasztalhattam a közös munka soľán.

Ezen előteľjesztés elkészültéig még mindig nem jelent meg egyik töruényhez sem végľehajtási
ľendelet. Igy az intézmények államĺ átvételéről továbbľa sem ľendelkezünk jogszabály(ok)ban
közzétett, hiteles ĺnfoľmációkkal.
Arĺó1 vannak híreink, hogy a korábban rnegyei feĺmtartású közoktatási intézmények(közöttük
a kisújszállási is) számára mit jelentett a 2012. 1anlsár 1-jével történő álIami fenntar1ásba adás'
Itt elsósorban a működést és foglalkoztatást megnehezítő költségvetési megszoľításoka és az
ĺntézményslezetoipáIyázatok azorurali kiírásáĺa gondolunk. Csak feltételezhetjük, hogy a
jelenleg önkormányzati, majđállami fenntartású közoktatási intézményeke sem vámak jobb
feltételek' sőt a működést biztosító önkormányzati ingatlanok tuLajdonjoga is kérdéseslehet.

onkoľmányzatu nk 20lŻ. május 3l-ig van döntésĺ helyzetben közoktatási intézményeinek nent
áIlami fenntańásba töľténő átadásáľa vonatkozóan.
A hatályos közoktatási töFiény (l993. évi LXXIX, tv.) l02. $ (l1) bekezdése szeľint ugyanis:
,,A Jennlcłló legkésőbb az illtézkecĺĺź'sĺenezeĺĺl,égl'ehciĺásaél,e nlĄjtlsánclk tlĺolsó
nlułlkcnapjáig hozhćtt ć]onĺéstcl neveIés i-ok!al ási illĺéznlén1lfenllĺclrĺói jo4linCrk áĺaclásál,t '.'
kcłpcsolcłtbcu. '' Fontos, idevonatkozó szabály továbbá ugyanezen szakasz (9) bekezdése: ,,l
.fennĺałló taníĺťlsiéyben (szorgcllnli iclőben), ĺolłábbú- cł július-augl'ĺszltls hónapok kil,éleIĺźveInel,elési él,ben a) iskolťĺĺnen illclíĺhclĺ,łol,ćĺbbťĺiskoláĺ, kollégitnnot,
nem szen,ezllel ćiĺ,
^,odáĺ
nen szihÍetheÍ rcg, fennlcł'ĺói jogtit nenl aĺtllttĺ.jcl ćłl ''. ''

Július elsejétől már csak két lehetőség van közoktatási intézményeink fenntaľtói státuszáľa: az
állami vagy pedig az önkoľmányzati fenntaľtás, ez utóbbi jelentősen koľlátozott jogokkal és
finanszíľozással.

Lehetőségeink mérlegelésekoľ elsódleges szenrpontjail* a következôk:
- a kĺsrĺjszállási tanulók ellátása iľánti felelősség (továbbľa is helyberr legyerr lehetoségük
is, és a
nemcsak az óvodai és általános iskolai, haneln a középfoku tanulmányaik végzéséľe
világnézetileg serrrleges lrevelés-oktatás is biZtosított ]egyen),

- az
-

intézmén;'ek alkalmazottainak biztonsága

íntéznérryek,osztályok összevonásálrak

(ninél kisebb legyen a

kockázata

és létszálrrcsökkentésnek),

az önkoľmáIryzati gazclálkodás biztonsága (rninél kedvezőbb pénzügyi feltételek álljanak
intézményeink nrĹiködésélrez ľelrdelkezésl'e, lnilré] több pénzügyi forrás bevonásáľa legyen
1elretoség).

I.

A

ÁLLAMI FENNTARTÁS
köznevelési. töľvény szeľirrt, 20l3. jar-luár 1-1ével töńétrĺĺ állami fellntaI1ásba keľülnek

intézrnényeink.Igy tehát két általános iskolárrk és mĺivészeti iskolánk is állami fenntar1ásban rnĺiködik
rnajd, a két középiskolánk pedig a lrregyei TISZK fermtańásában. A Városi ovodai Intézrnény mint
egyetlen, 2013. januáľ 1_jétól kötelező önkon-nányzati feladatot ellátó inÍ"ézll'ĺényaz oĺlkormányzat
fenntartásában maradhat' Ebhez az önkomárryzatnak a normatív á|Iaml hozzájálllláson túl további 69

MFrot kell biztosítania _ a 201Ż. évl eredeti költségvetés adatait aIapul véve.
töĺténó döntéstől fliggoen _ az
Ezzel a megoldással _ az óvodai ellátás kéľđésében
önkonnányzati közoktatási feladatok jeleritós része rnegszĺĺnik. Az intézmények élete,
mĹikcjdése a váľostól fiiggetlenĺé válik, a feladatok ellátásának szervezetl-inÍézményikeľeteit

(pl' iskola_összevonás' középiskolai, szakképzésioktatáskínálat csökkentése) nelr-l
befolyásolhatjuk. Várhatóan a feladatellátást szolgáló ingailanokkal sem lesz további
feladatunk, meIt azok állami tulajdonba kerülnek' Intézményeink jövőben működésének
anyagi feltételeiľe a már Inegyei feImtańásba került intézmények helyzete lehet példa, az
áIlami fenntafiásb a véĹe|t szabáIyozó végÍehajtási szabályok ismeľete nélktil.
u. oNKoRMÁNYZATI FENNTARTÁS

A

köznevelési töruény lehetőséget ad alr'a, hogy az önkonnányzatok az általános iskolai és a
középiskolai (: gimnáziumi és szakközépiskolai) nevelés_oktatást, az alapfokú művészetoktatást, a
kollégiumĺellátást' továbbá az integtáIhatő, sajátos nevelési igényĹĺgyennekek, tanulók óvodai,
iskolai, kollégiumi ellátását, valamint mindezek tekintetében a felnőttoktatás megszervezésétellátó
intézményekműködtetését az államtól köznevelési szeľződéssel
''átvegyék''.
munkát közvetlenül segítők
Ebben az esetben az állatn biztosítja a pedagógusok és a nevelő-oktató
illetményét és annak jáľulékait. Az ezen felül jelentkező összes működtetési kiiltséget az
önkořmányzatnak saját forľásból kell biztosítania. Enrel1ett vállalnia kell, hogy az átvett intéZmény
épületénekállagát megóvja. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek
fedezése azonban máľ nem kötelessége, ehhez az áIIam páIyázati úton támogatást nýjt. Ha minden

közoktatási ilrtézlrrényünket _ a középískolák kivételével, amelyek ez esetben is a TISZK
ferĺrtanásába kerülnek _ továbbľa is mĹiködtetni kívánjuk' a 20lŻ-es eredeti költségvetéshez
viszonyítva évi legkevesebb 40 MFt mĺĺködési kiadást kel1 vállalnurrk, alnelylrek egyelőľe nelrr látjuk a
költségvetési fedezetét' (A-rrrerr-nyiben a rrell pedagógus foglalkoztattak bérétaz álIam lrerrr biztosítja,
ennek költségét az ölrkotrlállyzatllak kell vállalnia, a 40 MFton túl')
Kö:okĺłl,i'si inĺczlnĺ1n.l'cillknl'ĺĺköc]ćłikiruki'';tli tl
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Ezzel kapcsolatban pľoblénra az önkoľlrrányzati töruény (201 1. évi CLXXXIX. törvélry Magyaľol'szág
helyi ör*onnányzatail'ól) 2012' jalluáľ 1_jétol lratályos azon ľendelkezése,alrrely szerint a települési
önkorrnányzat akkol'vállalhat számáľa nenr kcjtelező feladatot, ha alrhoz többlet állarrri tálnogatást nern
igényel, és váIlaIása nen vesZéIyęzÍetialapfeladatainak ellátását.
Iakosságszánlú lelepiilési önkoľtĺlćItlyzal
,'12. s (1) A nclgyobb gazdasági ĺeljesíĺőképességĺi,
- nlćłs telepiilési
szćlnláľa előh'l kalelező feladcĺ- és hatásköľ elláĺĺisćłl- annclk egłeĺéľtésél,el
önkoľnlćinyzaĺ \)lgy ĺťtľsulćĺScr
önkén! clkkoľ l,ćłIląlhatja, ha azt c, a lakossági igények
illdokoljók'' b) gazdasdgosabban és legalćĺbb l,ćlltozcltlan szaknlai szhll,ollalon,'c) ĺöbbleĺ áIlanli
t ćĺ ?o g ćrS i gényb el,é l e le n é l kti l képe s e l l ćlm i'
(2) A íelddat- és hĹ áskÓľ vĺillalósĺiľóI a telepĹilési öllkoľnúnyzclĺ képyiselőłestiilele - cl
esetén - rendeletben, cl Íćlľsulds
feladał- és hatásköľ eľedeti cínlzettjénekelőzetes eg)eĺéľĺéSe
és
hatťłskôľ
vállalás
teľvezett
időpontjćlt
negelőzően legalćibb
hatáľozatban dÓnt a íekdatháronl hónappc koľábban' '.. Toľýényl,cĺgłnlegállcĺpodťls eltéľő ľenclelkezésénekhiánycibcĺl
az elláĺćls nlegkezdésénekidőponÍja

cł döntésĺ

kÖyeĺő

éy

jultláľ 1'

napja' "

Esetürrkben a mĹĺvészetiiskola és a két általános iskola mťlködési költsége _ szintén a 2012-es eľedeti
költségvetést alapul véve legkevesebb 40 MFt lehet 2013-ban.
Az önkormányzati feĺmtal1ásba vételnek a legnagyobb kockázaÍáÍ tehát a finatrszírozás jelenti. A
béreken túl nem számíthatunk további állami támogatásra, hacsak az ingatlanok felújítására pá|yázati
támogatást nem nyeľülrk, ez azonball bizonýalan.

III. EGYHAZI FENNTARTAS

A

még hatályos közoktatási törvény lehetősé teszĺ a közoktatási intézményeknenl állami
fenntaľtónak töIténő átaĺlását. Itt az alapítváriyi és lrragátrszelrrély álta]i felutaľtást eIeve
elvethedük, llert ezen esetekben ľeálisarr nerrr lát]rató set-n taľtallrri, sell filralrszírozási előny'

Az

egyházi fenntal1ás az egylrázaknak biztosított kiegészĺtőáIlarni tánogatás trriatt irrtézllélryeink
számára tnegteľeIltheti azt a rĺĹĺködési,lnĹiködtetési biztonságot, amit jelenleg az önkornrányzatok
döntó többsége (így a nrienk is) Iretn tud lnegadrri. Azt aZ előnyÍ ís látjuk ebben a helyzetben, hogy az
ölrkonrrálryzati iltgatlanok tulajdoryogát _ taĺtós hasznáIatba tciltérrő adássa] véIhetoell lleg tudjuk
tańani' Az egylrázl fenrrtaľtásba töńéno átadás lehetoségétezéľtVizsgá]tuk ľészletesebben. Két,
lehetséges egylrázi feĺntaĺóval folyłattunk táľgyalásokat.
Előterjesztésem tleI]ékIetkéntcsatoltam, lrrilyelr lelretoségeket és kötelezettségeket fogalnraz nreg az
egyházi fen-ntaľtókľa a közoktatási töľvény és a köZnevelési törvény.
Le

h

etséges .fen

nlĺlľÍó:a Refoľnritus Egyhtízköuég

Levélbelr foľdulturrk a Tiszátitúli Reforniátus Egyházkeľülethez, dľ. BöIcskei Gusztáv püspök úľhoz,
éS kezdeményeztük' hogy folýassunk tárgyalásokat a hagyotnányosan refon-nátus nrúltúMóľicz
Zsignond Gilrrlráziunr, Közgazďaságí Szakközépiskola és Ko1légiurrr l'efoľtrrátus egyházi felrntaltásba
véte]éľol.A 2012' februáľ 7-élr kel levelünkľe sokáig nerrr éľkezett váIasz,lrrígnerrr 2012' ápl'ilis 29-én
aľľól kaptuIrk tájékoztatást, I'ĺogy az EgyházkeIületi Tanügyi Hivatal látja el az oktatási szaknrai
feladatokat, akinek talrügyi fótarrácsosát a püspök úľtájékoztatta lrregkeľesésürrkľól. Etlrek nyolrrán
felkeľesett beluünket Szabó József, a Nagykunsági Refonrrátus Egylrázrrregye espeľese és Szilágyi
Gáboľ kisťljszáIlási l'efonlátus lelkészelnök. Elmondták, hogy a Kisújszállási Refonnátus
Egyházközség Pres]:itéľiulrrálrak állásponda lrreglratáľozó ebbelr a kéľdésben'A pľesbitéľiulrr20J2'
ápľilis l1-éll ült össze. Nell tánlogatták selrr a gitrrrráziullr, sellr peclig a koľábball tlég szóba keľült
Ararry János A]ta1ános ]skola átvételétsenl.
Április 13-áll azonbalr újabb Változás történt: a Nagykunsági Refoľmátus Egyházmegye rlás
llegolĺlási .javaslatot tett: azt, hogy nrindkét szóban foľgó iskolát átvenné Írgy' hogy azok az
egyházmegye Kaľcagi Refoľmátus Egyházközségéhez taľtoznának. Igy nerrr a Kisújszállási
Reíonnátus Egyházkozség lenne a két iskola fermtanója. Az eloterjesztés készítésekorezen
infornációkkal ľendelkezülrk. 2012. ápľilis 18-án délelőtt további egyeztetésre keľül soľ.
Lehetséges fenntuľlli: a

B ptisĺ Szereĺeĺszolgúlűt

A

Baptista Szeľetetszolgálat képviselói Ż01Ż. január 13-ai keltezésĺĺlevelükben eljuttatták hozzálk a
következo tafiaInrú szándéknyilatkozatot: ,,A Baptista SZeretetszolgálat Gyenrrek és Ifiúsági
Közponqa vállalja, hogy a kisújszállási önkonnányzat kezelésében lévo önkolrllányzati óvodák,
iskolák egy ľészénekferłrtar1ói jogát átvállalja. A Baptista Szeretetszolgálat Gyeľmek és l!úsági

Központ vállalja az átadott óvodák, i1letőleg iskolák tekintetéberr az alábbiakat:
- A meglévő szakernbergáľdát továbbfoglalkoztatjuk, a dolgozók béréta jelenleg éľvétryben
1évo közalkalmazotti béľszínvonalontovább finanszírozzuk.
- Az óvodai, iskolai alapellátás továbbra is térítésmentesmaľad, a gyeľrnekek étkeztetéSéta
rneglévő konyha segítségévelváltoZatlan térítésidíjakkal oldjuk meg.
- Az óvodai, iskolai szakmai munka színvonalát, a jelenlegi rnagas szintelr tańva, kietrielkedő
minóségű szakmai munkát kívánunk végezni'
- AZ épületek és a hozzájuk tartozó udvar, illetve melléképületek állagát folyamatosan
fenntar1juk, a Polgári Törĺénykönyvben meghatározott módon a béľlő állaglnegóvási
kötelezettségeit teljesítjük.''

A Szeretetszolgálat kezdeményezésére tárgyalásokat kezdtünk' Képviselőik kezdettol fogva nyitottak
és együttműködők voltak közoktatási intézményeink átvételétilletően, olyarľlyira, hogy 2012.

szeptember 1-jétől nrind a hat intézményünk átvételét vállalják abban az esetben is, ha a művészeti
iskola után nem kapnak egyházi' ksegészítő szolgáltatást' Ajánlataik rendkívül keđvezóek számunkra,

mefi egy esetleges fenntaftóijog átadása esetétr lrrindazon kiellrelten fotrtos szelrrpontokr'a at-nelyeket
az elozőekben is megfogalmaztam - pozitív válaszokat kaptunk'
Szóbeli egyeztetéseink és az íntézrnényeinkľólkért infomációk e]enrzése után IrregállapodásteľVezetet készítettek, lnelyben énényesítettékészľevételeilrketis' Ezt eloteljesztésenrhez csatolol]1'
A Szeľetetszolgálat áItali felxrtal1ás számos előn}ł kínáI szálrrunkľa _ a legfontosabbak:

-

lleg kívánják tartani irrtézményeitrket, szeľvezeti átalakításokl'óI lreln esett sZó,
a gyerlnekek/tanulók szárnára sennilyen hitéleti kötelezenséget neltr ílrrak elo,

lnás egyházaknak

-

alrrit kírrálrrak,

abbalr az öllkélltesség elvét vallják, tehát biZtosítják a világnézeti selrr]egességet, ugyarrakkoľ

is

lehetoséget adnak

ara, Ilogy az illtézlrréliyekbenlríveik szálrrára

fogIaIkozásokat tafi saIrak,

a jelenlegl alkahrrazotti kört megtaľtják, és báľ közalkalnrazotti jogviszonyuk rlregszĺĺnik,
biztosítják szálrrukľa a köza]kalnazotti töľvérry szeľirrti jogosultságokat, vállaI1ák a jubiIeulli
jutalnmk kifizetésétis, sőt lravi kafetél'iát is,
az intézllényekéletébenlneghatáľozó kéľdésekbelregyeztetnek citrkoľnrányzatunkkal, és
tiszteletbetr tar1ják véleľrélryürrket(pl. pedagógiai pľogľatrrok jóváhagyása, jitézfiényvezeÍő
kinevezése - a jelenlegi intéznényvezetoi megbízásokat elfogadják)'
a neve]ési-oktatási feladatokat szolgáló ingatlarrokat taftós ]msználatba venĺék,az
ötrkonrrátryzat tulajdor1oga így llegmarad,
az intéznél1yekkel kapcsolatos szakrrrai, pénzügyi, ilrgatlankezelési stb' feladatok továbbľa is
öllkorlrrányzatunłĺál' illetve a Polgánnesteri Hivatalrrál t-naľaclnának, ugyalris e
tevékenységeket rrrint szolgáltatást megvennék,

lrrindezek alapján telrát továbbra is nreglrral'adna a ľálátásulrk intézlrrélryeiIrkľe,azokat együtt
tańhahlánk, a lrelyi éľdekek képviseletét élvényesíterritudnánk, és intézlllérlyeillk lrrĺĺköĺltetése
jobb anyagi Í-eltételekköZött valósultra lrreg'

Tennészetesen szálr-ros kidolgozandó elelrre van enrrek a lelretséges fenrrtaľtóváItásrrak, de igen sok
kéľdésbellnráľ egyetéfiésľejutottunk _ kérenr képviselőłáľsailnat, lrogy a nelléklet lrregállapodásteľVezetet áttanulmálryozva erosítsetrek meg ebben, de további javaslatokkal iS élhetnek. A
megállapodás elokészítéséhezintéznétryvezetoinkkel is egyeztetteln' sőt tájékoztatást adtam a
közalkalmazotti tanácsok tagainak és a szakszervezetek képviselőinek is. Az e fórurriokon ellrangzott

kéľdésekettovábbítottuk

a

Szeretetszolgálat munkatáľsainak

a

llegáIlapodásłeľvezet további

folrnálásához.

nregállapodásłervezet egyik fontos kérdése a nonĺlatívalehívása a Szeretetszolgálat ľészéről.Mi
2012' augusztus 31-ig lerménk jogosultak a lrormatív állami tálnogatásľa, a SzeĺetetszolgáIat azotrban
csak több lrónapos késésseljuÍhat hozzźĺaz ot nregillető állanri tálrrogatáslroz' E pl'oblérrráľa a jeleĺr
eloter1esztés készítésekoľmég nem tudjuk a választ.

A

IV' ÁLLAMI _ oNKoRMÁNYZATI -EGYHÁZI FENNTARTÁS VEGYESEN?

Az

eddig felsoľoltak Iehetséges változatok közoktatási intézrrrényeiltk további fenntartásáľa

és

mĹĺködtetésére' Az is előforđulhat, hogy intéznényeinknek más-más ferurtartója lesz' Képviselotársailrrtól aZt kéIem, hogy gondolják át helyzetünket, és nrérlegeljenek' Javaslom. hogy alakítsuk kĺ

állásnontunkat az egves intézmények fenntaľtásáľa vonatkozóan. és az ilyenkoľ kötelező
véleményeztetésieljáľást mielobb, döntésünk ismeretében rnár a napokban kezdjük el' ugyanis
1egalább l5 napot biztosítani kel1 a véleményezésrejogosultaknak véleményükkialakításához'

Ôsszefoglalóan intézményeinkszámára a következo fenĺtaľtók lehetségesek

FENNTARTÁs
oNKoRNIÁNYZATI
2013.01.
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Kecze Istľáh

Az

elóteľi esztés mellékletei:

.
2.
3.
1

A Baptista Szeretetszolgálattal kötendo megá1lapodásłel.r'ezet
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. t"ol-łényaz egylrázi ferultar1ásľól (kivonat)
A nemzeti köznevelésről szőlró Ż011. évi CXC. Íorvényaz egyházi fenntaľtásľól (kivonat)

Hatáľozati javaslat
/20l2. (lv ' 24.) szitm(l önkoľmányzati haĺáľozaa
az önkoľnrányzati köZoktatási intézményektovábbi fenntaľtásának és nlűködtetésének
lehetrőségeiľől

Kisújszállás Váľos onkoľrrrányzati Képviselőłestülete élve azza| a lehetoséggel, hogy a
közoktatásĺól szóló 1993. évi LXXIX' töl'vérry l02. $ (l1) bekezdése szerjĺlt 2012' nrájus 31-ig
dönthet közokatási irrtézrrrényeinekesetlegesen más fenntaĺtónak tör1éno átadásáľóI tnegtáľgyalta a
felrntartásában rnĹĺködo közoktatási intézmények további fenntaltásának és lrrĺĺködtetésének
lehetőségeit'
1

') Ez alapj án kinyilválrítja azon szándékát, |'logy Ż0|2. szepterrrber' 1-jétol

-

a Vál'osi Óvoclal Irrtézrnélry felrĺtańását az á|ta|a eIIátott feladatokkal átacl.]a

a

-

az Au'any János Áttulá''o' Iskola fenntar1ását az álÍala ellátott feladatokkal átadja
a ' ' . . . . ' ' ' ' ' ' . . . . . . . . . . . . ' ' ' ' ' . ' . . ' ' . . . . . . . ' ' ' ..łlak,
a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákottlron

fellrtarĺását az áltaIa ellátott feladatokka1 átadja
a

-

...'''...'''.....'...''''''...'....'.'.'...''.'łlak,

.,.........................,,,.................-nak,

az Alapfoku MíĺvészetoktatásiIntézmény fenrrtal1ását az általa ellátott felaclatokkal átadja
a ...............,,.,..,....,....................-nak,
a

Mőricz Zsĺgmorrd Ginrnázium

általa ellátott feladatokkal átadja
a ....................

-

'

Kőzgazdasági Szakközépiskola és Kollégiurrr ferrĺÍańását aZ
. . .

..-nak,

az Illéssy Sándoľ Szakközép- és Szakiskola íenĺtafiáSát az általa ellátott feladatokkal átadja
a .......................,.......................-nak.

2') A képviselołestület az 1') pontban Inegfogalmazott döntéséľől ezen eloteljesztés rrregkiildésével
felkéri vélernényalkotásra a közoktatásról szóló 1993' évíLXXX. törvény l02. $ (3) bekezdésében
felsoľolt szervezeteket. Felkéri az intézménys,ezetőket ana, hogy az általuk vezetett intézmények
alkalmazotti közösségétól' óvoda-/iskolaszékétől, az iskolai szülői szervezettől (közösség1ől) és az
iskolai diákönkormányzattol e véleményeket szeĺezzékbe. A képviselőłestüIet kéľiaz eIőzoekben
felsorolt szeruezetektől, hogy véleményalkotásuk során fogalmazzák meg, elfogadhatónak tartják-e az
önkonnáryzat intézményük további fenntartásra vonatkozó szándékát' A polgármestetĺ pedig felkéri
arĺa, liogy a két önkormányzati, szakképzésl folýató középfo}<u iskola esetében megyei gazdasági
kalrrara, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szetvezésiTársulás véleményétszeľezze be.
Továbbá szeĺezze be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által kijelölt szakértő
véleményétarĺól, hogy a telvezett megoIdás biztosítja-e a az adott tevékenység, szolgáltatás rnegfelelő
színvonalon történő további ellátását, valamint a Kományhivatal megyei fejlesztési ter\r'Ie épített
szakvélelnényétanól, hogy az örlkormáĺyzat az adott tevékenységekĺő1, szolgáltatásokól továbbra is
megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy azok igénybevétele a gyermekeknek,
tanulóknak, szülőknek nem jelent aľánýalan terhet.

Felelósök:
Határidő:

Kecze István polgármester és az éńntett intézrnényvezeÍók
2012. májls 14'

A

képviselő-testület felkéľia váľosban lllĺĺködo, közoktatásban clolgozók érdekképviseletével
foglalkozó szakszerr'ezeteket is a _ legkésőbb 2012. május l4_lg tönélrő _ vélenényalkotásľa.

3.)

_"
4.)

Fele]ós:
Hatáľidő:

Kecze Istváll polgál'nesteľ
2012. rnájus l4.

A képviselő-testület

a 2. és 3. pontban Íělsoľolt, vélerrrényezési jogosultsággal ľendelkező

szervezetek véleményénekismeľetében 1roz dörrtést közoktatási intézményeinektovábbi
ferrIrtartásáró1 és rnűködtetéséľő1.

Felelős:
Hatáľidő:

KeczeIstvánpolgáľmesteľ
2012 ' május 15.

En'ol éľtesül:

1'
2'
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

l0.

1 1 .
12.
1 3.

Kecze Istválr polgátrnester
Gönczí Káľoly bizottsági elnök
Váľosi ovodai Intéznélry
Arany Jálros Általános Iskola
Kossutlr Lajos A]taIános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákottlron
Illéssy Sándoľ Szakközép- és Szakiskola
Alapfoku MíivésZetoktatási Ilrtéztrrétly
Móľicz Zsigrlond Gimráziunr, Közgazclasági Szakközépiskola és KolIégiunr, Kisújszál1ás
Pedagógusok Szakszel'vezetélrek Kisújszállási Alapszel'vezete
Pedagógusok Delnokĺatikus Szakszeľvezetének Kisújszállási AlapsZervezete
Magyal' Zelleművészek és Tárrclrrŕivészek Szakszeľvězete KisújsZállási AlapszeIvezete
Po1gámresteľi Hivatal Szetvezési és orlkoľrlállyzati Kapcsolatok osztálya
Polgárlrresteli Hivatal Pénzügyi osztálya

Az elótę.jęsztés készítőjének,egyben

a

készítô szeľvezeti egység vezetőjének neve és aláir'ásal Kocsisné Monoki Julianna
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7. közoktatás.do

c

k.'+[L|

|i-
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2' rrreiléklet
az ölrkoľlnálryzati köZoktatási intézInérryek
további fellrtartásának és nrĹĺködtetéséneklehetoségeiľol szó1ó eloteljesztéshez

A közoktatásľól szőlő 1993, évi LXXIX. töľvény az egyházi fenntaľtásľól
81

ferľr

' $ (1) Ha a lrevelési-oktatási intézllérlyttlelrr lrelyi önkonrrálryzat,

illetve lrem állarni szeľv taľtja

ĺy' a nevelési-oktatási intézményvallási, iIletr'e világnézeti tekintetben elkötelezett
intézménykéntis míĺkiidhet, és ennek megfelelően a gyeľmekek vagy a tanulók felvételének
előfeltételeként kĺkötheti valanrely va|lás, világnézet elfogadását' a nevelési, illetve pedagógiai
pľogľamjába b€építbeti a vallási' világnézeti elkötelezettségnek megfelelő filozófiai, etikai'
kultuľális ismeľeteket' és koľlátozhatia. kizáľhatia az e töľvény 19. s (1) bekezdés ĺ/) pontiában
szabálvozott iog gvakoľlását. a háziľendben a gyeľnlekekľe' a tanulókľa a vallásgyakoľlással
összefüggésben jogokat és köte|ezettségeket állapíthat meg;
19. $ (l) Á pedagógusĺ Dlu]1k1köľćýel öss:eJĺiggé'sben uegilleti az ajog,

hogl

d) a a. f (2) beke:cĺéséLlen
'/ögĺalląk üegĺ4ľĺć!sć!I,a]sajťlĺ vĺlúgnézełeés éľtékľellcĘeszeľĺllĺ|,ége::e
nevelő, ille^'e nel,a]ő és oktclló nunkĘĺiĺ,łnćlkiil' hog, annak elJ'ogcldásťlľĺlkén1l5zęľi7ę17( p11g,
kéS:ĺetnéą g,e lekeĺ' ĺ.ĺnulóĺ'

ś(2) Az dlĺąni ćs ą hel1'i önkoľnltin1'-uĺ i nel,elési-okĺtlĺúsiillĺé:nlélrynen leheĺ elkölele.etĺ
eg,ellen vallás ýa1g:, 1lil11gn!2!21 nlelletl 'senl' 'Ą: úllanĺés ą llel),i önkoľnlćĺll)ł:aĺĺiskolĺĺpedagtigiai
pľogranljában bi:!osíĺąnikell cl: isnleľeĺek, ą yclllćlsi, illell,e vilógllézeĺi inÍoľnąciók ĺťiľg,ĺlągosés
ĺöbboldąlti kö^,eĺĺléséĺ.Áz ťllĺąniés o heĄ'i d1konl1ť! Ily.ąĺ i neyeĺési-okĺcltťlsiinĺéz]11éĄ,nevelési,
ilĺene pedagógiai progl'ąnict, n{ĺköclése, ĺel,ékeĄlségeés irányĺtáso vallósi és vilagnézeĺi ĺanĺĺtisok
igazsćĺgćlrol nenl fogĺalhal álĺúsĺ,l,cllĺósiés yilúgnézeĺikéľclésekben seulegesłlek kell nu'aclnia'
4'

á/ és az iskola tananyagában a hitoktatáS talrtáľgy szeľepel, a hitoktatónak, illetve a hittantanáľnak
egyházi felsooktatási intézményben szeľZett lritoktatói vagy hittantanári, illetve a hitéIettel kapcsolatos
felsőfolai (pl. lelkész, teológus) képesítésselés az illetékes egylrázi hatóság megbízásával kell
ľendelkeznie;
c/ nem kell alkalmazni az allgol llyelv felkészüIésérrek biztosításá1a vonatkozó rendelkezéseket
t11. $ (l) bekezdés b) pont], az iskolaalapításnál és -fenĺtaftásnál a középtávú beiskolázási tervr'e [28.
$ (2) bekezdés] vonatkozó rendelkezéseket, a nyelvi előkészítő évfolyam indításáľa vonatkozó
ľendelkezések közül a 28' $ (7) bekezdését és 29. $ (3) bekezdését,a gyermekek, tanulók felvételével
kapcsolatos rendelkezések köziJl a 46. $ł' a 65. $ (2) bekezdésének elso, valamint hannadik-hatodik
tnondatát, a 66. $ (2) bekezdését, valarrrint a 68' s (3) bekezdését, továbbá a (4) bekezdésének első
nondatáu a gyermekek napközbeni felügyeletének ellátásáľa vorratkozó rendelkezéseket t24' $ (4)
bekezdés és 53' $ (3)-(a) bekezdés]; a vezetői kiválasztásľa vonatkozó ÍendelkezéSek közül a 18' $ (8)
bekezdését; aZ osztálv-. csoDoľtlétszámokat meghatáľozó 3. számú mellékletet. a maximáIis
létszánlľa vonatkozó ľendelkezések kivételévell
d) az ővodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továl:bá az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony,
illetoleg a ko1légiumi tagsági viszony feĺľrtartása - írásbeli megállapodásban - flzetési kötelezettséghez

kötheto,

az óvodai

elhelyezés, a tanulói jogviszony

és a kollégiumi tagsági

jogviszony

megszüntetésével kapcsolatosan - írásbeli nregállapodásban - ę tőlvény 7 4-'l5 ' $-ától el lehet témi;
e/ a nevelési-oktatási intéZmény- a fenĺtartó és a feladat ellátásáéľt felelos helyi önkoĺmányzat

létľejött íľásbeli megállapodás (a továbbiakban: közoktatási megállapodás) keretei között _
részt vehet az e tötvényben meghatározott ölrkormányzati ťeladatok megvalósításában' A közoktatási
megállapodás keretei között a nevelés és oktatás a gyermekek, tanulók számára ingyenessé válik,
továbbá a gyennekek, tanulók felvételéIe alkalmazni kell azokat a szabályokat, amelyek a helyi
önkormányzati nevelésĹoktatási intézményekľevonatkoznak, és nem lehet alkalmazni a d) pontban

között

foglaltakat' Az e töľr'éIry 86. $-ának (3) bekezdésében lrreghatál'ozott feladatok ellátásál'a a KonlráIry
általános hatásköľii teńileti állanrigazgatási szel.vével, a fóváĺos, megyei jogú váľos köte]ező feladata
esetén az öllkonnányzattal ]elret közoktatási lnegállapodást kotni.

A közoktatási nreeállapodásľóI:
l 18' $ (7) Az egyhází jogi szerlély által fetutal1ott közoktatási itrtéznrényután jáľó költségvetési
Ilozzájáns|ás nreglratáľozásánál e töľr,ény relrdelkezései llellett figyelembe kel1 venri a lelkiisrrreľeti és
vallásszabadság jogáľól, valanrint az egyházak, val]ásfe]ekezetek és vallási kcizösségek jogállásáról
szóló töľvérry és az Eftv. relrdelkezéseit is.
(8) E tölYény 1l4-1l6. $-ában foglaltakat alkallrrazni kell, ha a fenntaľtó a 81. $ (l1) bekezdése
a1apján nyilatkozatát megküIdte a települési örrkoľlrrányzat lészÍe.
(9) Az Eftv. 6' $-ának (1)-(2) bekezdésébelr lrreghatáľozott kiegésZítő támogatás összegét az átadó
helvi önkoľmányzat köteles átutaIni a hozzáiáľulást folvósĺtó szeI'v részéľeminĺladdie' ameddie
a közoktatási megállapoĺlás énénves.lra a llelyi önkoľt-nányzat az egyházi jogi személlyel az e
töľény 81. $-ának (13) bekezdésébelr ĺneghatározottak alapjálr közoktatási rrregá1lapodást kotött és aZ
egyházi jogi szeméIy az e lrekezdésbelr lleghatározottak szerint nell válik jogosulttá ata, |logy az e
töFiény 81. $-ának (11) bekezdése szerirrt egyoldalú nyilatkozatot tegyen.

3' melléklet
az öIrkonnányzati közoktatási intézlnények
tor,ábbi felrntartásának és nrĹiköcltetésélrek lelretőségeiĺől szóló elóte|esztéshez

A nemzeti kiiznevelésľől szóló 2011. évi CXC. tiiľvény az egyházĺ fenntaľtásľól
32. S ( 1) Ha a rlevelési-oktatási ilrtézrlrénytegylráz taľtja ferrn:
rĺl a pedagógusok és egyéb nrunkavállalók alkalnrazása soľán világnézeti és hitéleti szel]-lpontokat
éľvényesíthet,alkalnrazási feltételként íľhateló,
b) az lntéznényvezeto-helyettesek llegbízása soľán a fenrrtaI1ó egyetéftésijogot gyakoro1,
cl a fenntaftó egyház az iskola szálrráľa előílllatja valarnely - aZ oktatáséfi felelos rniniszteĺ által
kiadott - keľettalltel'\r' Vá]aSZtását és nreglratál'ozlratja az intéznrélryberr lraszrrálható tarrkölryveket,
tatreszközöket,
d) pedagőgial pľogĺalrrjába beépíthetia vallási, világlrézeti elkötelezettséglrek rnegfelelő
ismeľeteket, lrelyi tantervébe a fenntańó egylráz tanításának megfeleló taftalmú hitoktatást építhet be,
e) korlátozhatja' kizáľhatja a 63' $ (1) bekezdés d) pontjában szabályozottjog gyakollását,

.fl

SZMSZ-ében és háziľerrdjébelr a fenĺtal1ó egyház tanításával összefi.iggo viselkedésl és

rrregjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és lritéleti tevékerrységet ĺľhatelő,
g) az f,) potlt szeľint meghatáIoZott kötelességek nregszegése, elniulasztása miatt a gyernrek, tanuló
és a pedagógus eIlen fegyelllri eljáľás illdítható,
h'1 ha az ískola talranyagában a lrittan lnilrt tantáľgy szeľepel, az állarrri iľltézlrrélryekl'elrregáIlapított

felül alkahtrazott hitoktatónak, lrittantalrálĺak egylrázi felsooktatási
intézllrénybensZeľZett ]ritoktatói, Irittalrtanáľi vagy a lrité]ettel kapcsolatos felsofoku képesítésselés az
iIletékes egyházi hatóság lllegbízásával kell ľerrdelkeznie,
ĺ/ a nevelési-oktatási ilrtéznréllySZMSZ-e, lrázil'endje, valal-nint a lrevelési-oktatási ilrtéztlény
pedagógiai pľogľalĄa a fenntar1ó jóválragyásával válik érvényessé'
(2) Ha az egylráz a Kornrárulyal a köznevelési feladatok ellátására is kiteljedo rrregálIapodást kötött,
a nevelési-oktatási irrtézllrélly széklrelye szeľint illetékes koľllránylrivatal, óvoda esetén a telepűlési
önkonlányzat ľészéľelrregkĺildött egyoldalú riyilatkozatával váIIaIja az állami, öl*oľlnányzati
feladate]látásban való közľernĹĺködést, valalnilrt kötelezettséget vállal a tanulók felzár'kóztatására
vonatkozó feladatok ellátására. Az egyoldalú nyilatkozat alapján a kol'rnárrylrivatal az egyházi
fenntaľtású intéznrélrýfelveszi a köznevelés-fejlesztési tervbe' A Magyar Katolikus Egyház az
egyoldalú rryilatkozat lnegtételérea Magyaľ KöZtáľsaság és az Apostoli Szentszék között létľejött
ĺnegállapodás alapján jogosult. Az egyoldalú nyilatkozat Í"ételéreaZ adott egyház belso szabályzata
szeľint jogi szernéIyiséggel felIuházott szervezeti egysége is jogosult'
(3) A nyilatkozatlrak az alábbiakat kell taľtalInazIria:
a/ a nevelési és oktatási feladatokat,
ö) a felvehető gyerrnekek, tanulók számát'
c) az ővodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség tel1esítésévelés az iskolai nevelés-oktatással
összefiiggo feladatokban való lészvételt,
d) azt az időszakot, amelyre a feladatellátásban való ĺészvételtvá11alta.
pedagógus létszálrron

