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PékLászló polgármester úrnak
Kékkt'iÚKözség onkormányzata
Kékkút
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő.testület!
A nemzetiköznevelésrőlszóló 2al1. éviCXC. törvény(továbbiakban:Nkt.) egyesrendelkezései
20|2. szepember l-jótől lépcsőzetesen
lépnekhatályba.A jogszabrílyáta|akitjaa közoküatiáseddig
működő rendszerétés az oktatási ágazatt feladatok e||átását a korábbiaktól eltérő módon
szabá|yozza.Az tfiraszabáiyozésegyrésztfe|adat-és hatrískör újraosztiíson,másrészt szakrnaifenntartrísiésműszaki-működtetői feladatmegosáasonalapul'
A fenti törvény rendelkezésealapján a jövőben az állam gondoskodik
állami
inténnényfenntartó
központon keresztiil _ az áItalánosiskolai nevelés-oktatasról.
A törvény 20|2. szeptemberZ-anhatalybalépett97.s Q4) bekezdéserogzítiaza|ábbiakat:
kózpontnak és
,,2012. évbenszeptember30-ig szdndélaitnyilvánítja az állami intézményfenntartó
2012. október 30-ig dónt a településit)nkormányzatarról, hogt a rendellcezésére
áIló saját és
ótengedettbevételekterhérea k)vetkező naptári évbenkezdődő tanévtől
@ j00a főt meg nem haladó lalasságszámú településeseténa műlaúetéstoz áIlamtól képes
ánóllalni,
n) 3000íő lakossógszómfeletti településeseténa működtetéstnemMpes vállalni.,'
Ugyanis az Nkt. 74.s (5).(6)bekezdése
szerint:
,,(5) A 3000 főt meg nem haladó lalasságszámú teleptilési önlarmáÍ,yzat vóllalhatja _ a
szakképzésrőlszóIó tarvény5. s (I)-(4) bekezdéseiszerinti szakkepző islrola kivételével- az
illetélrességi
teriileténlévő összes, sajót tulajdornban álló, az óllami intézmérryfenntartó
k)zpont
által Íenntartottköznevelési intézmény
ellótását
szolgiló
ingó
és
ingatlan
vag/on
feladatainak
gondo
műk;dteté
slrndást.,,
sérőlvaló
lz eltalartosIskolát működtető önkormrányzatfeladatai/költségeia következők:
qq.az ingat|anok rendeltetésénekmegfelelő, a közrevelési, tűzvéde|mi, munkavédelmi és egészségÍigyi
előírások szerinti iizemeltetési éskarbantartrásiköltsége\
n. az ingat|annal kapcsolatos köáerhek, költségek' díjak'
ss. az ingatlan varyonvédelmévelkapcsolatos költség,
tt. a köznevelési intézrrrényfeladat ellátráshoz sziikséges és az átadáskor meglévó technikai berendezések
működteté si, karb antartási kö ltségek'
uu.a tulajdonunkban lévő taneszközök karbantartási költségelq
vv .az lnténrtényépületénekállagmegóv ásáútozkapcsolódó kiadások,
ww. az ngő ésingat|an vagyon működtetésével összefiiggő személyi kiadások, mely magába fog|a|ja az
intézrrrényektechnikai dolgozóinak bérét.

Tájekoztatasul közlöm, hogy e tekintetben a Révfiilopi eltalrtnos Iskola 20|2. évi költségvetésében
cisszesen14 millió forintotterveáiink.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testíilet!
Révfiilöp Nagyközség Képviselő-testiilete a Révfiilöpi Áttaunos Iskola tekintetében20|2.
szeptember10-éntartott ülésénértékeltea jogszabéúyi
vtáJtoztásokat
ésa Balaton-parti ésa Kálijövőbeni
medencetelepülések
közös érdekeitszem előtt tart:.taa következő szándéknyi|atkozatrő|
Itozotthatarozatot.
,, 90/20]2(IX.]0.)Kt. határozat.
Réuftlap Nagldzség onklrmárryzat, mint 3000 Jőt meg nem hcladó lalossógszómú
település,a nemzetik)mevelésrőlszóló 20I l. éviCXC. törlény (Nh.) 97s Q4) bekezdésa.)
pontja alapján nyilatlcozilc,hogl az NH. 74. s (5) bekezdésében
foglaltak alapjón az
Ónlormányzat az illetékességi
területénlévő,saját tulajdonábanólló valamennyi,az óllami
intézmértyfenntartó
ldzpont óItal fenntartott kóznevelésiintézmény
feladatainak ellótósát
szolgóló ingó ésingatlan vag/on Nkt. 76.$-a szerinti műíködtetését
kepesvóllalní.
Képviselő-testületfelhatalmazza a polgórmestert, hogt az IntézményirányítóTórsulás
tagiainakvéleményét
kerje mega míilCIdési
luiltségekhozzájórulásának tekintetében.
A Képviselő-test,iilet
intézlredések
megtételére.
felhatalmazza a polgármesterta szÍilcséges
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő.testÍilet!
Az altalános iskola jelenleg Intézrrrényirrínyító
Társulás tftjárn9 tinkormrínyzatfenntartrásában
működik.
Az áItalánosiskolrák állami ésaz önkormányzatí mtiködtetésfinanszírozásánakpontos számait
mégjelenleg nem ismerik az önkormőnyzatok, mint ahogy azza| sem vannaVvagyunk tisztríban,
milyen támogaüístkapnak, illetve milyen bevételekettarthatnakmeg az intézrrrénytiket
miiködtető
teleptilések.Mindezek ellenéreteleptiléstinkés térségiinkvalamint az áútalénos
iskolai oktatas
hosszútívúhelyi fenntar&ísaérdekében
vállatjuk áz arryagiá|dozatveil|a1ást.
Eá a törekvésiinket
erősíthetimeg onkormrányzafuktrímog atása.
A Nkt. 76.$ (3) bekezdése
szerint:
járó tanulók lakohelye szerinti önlrormányzattól
,, ...A műlddtető az ókala műkt;dtetettintézménybe
a műkl;dteté
shezhozzájárulást igényelhet.',
A fentiek jegében..kérjük képviselfrtestiiktük elvi ólltűsfoglalósót, hogt a jövő tanévben
RéuÍüW Naglköaég Önkormónyzata óIÍalműíködtetettÁltal,űnosIskola míitciidést
költségeiheza
telepiilésiikrőT bejóró tanukíík ardnyóban bizonyos mértékűí
ttútnogatósakhalhozztt tudnak.e
jórulní.
Ennek mértékérőljelenleg nem fudunk nyilatkozni, mint ahogy a jiivő évi költségvetési
részsziímoksem ismertek, azortbanpoativ elvi ríllásfoglalasukés valamilyen mértékűkésőbbi
míiködési költséghozzájrírulásukerősítenéaz új elveken szervezódő közoktat^ástérségtikben
való
meglfewttafiását.
Tisáelettel:
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Révfiilöp, 2012.szeptember13.
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