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Tárgy: Határozati javaslat Újpest Önkormányzat közn evelési intézményeinek 
feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon m űködtetésér ől 

Tisztelt polgármester, alpolgármester, jegyző és bizottsági elnök urak!  

Újpest Önkormányzata eddig is kiemelt figyelmet és jelentős saját forrást biztosított a minőségi 
közoktatás biztosítására. Biztos vagyok abban, hogy a továbbiakban is szeretné felelős fenntartóként 
illetve üzemeltetőként a minimálisan kötelező feladatok ellátásán túl is gondoskodni a kerületi 
közoktatási intézményekről. Ezt Újpest gazdálkodási helyzete és gyakorlata lehetővé is teszi.  

Határozati javaslat: 

Tudomásul véve a hatályos törvényi kereteket, a Budapest  IV. kerület Újepst Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§-ában, 76.§- ában és 97.§ (24) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló, 
2013. január 1-jétől az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési 
intézmények ingó és ingatlan vagyonának m űködtetését vállalja  a saját és átengedett 
bevételei terhére, a működtetési kötelezettsége alóli mentesítését nem kér i. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepcióval egyidejűleg 
– az intézményvezetők, oktatási szakemberek és szükség esetén az állami 
intézményfenntartó bevonásával – készítsen elő egy felmérést arról, hogy melyek a jelenleg 
érvényes szabályok szerint a 2012-ben nyújtott és fenntartott oktatási többletszolgáltatások, 
amelyeket az önkormányzatunk finanszíroz 

3. Felkéri a polgármestert, hogy terjesszen a képviselő-testület elé javaslatcsomagot arról, 
hogy az Önkormányzat által az eddig fenntartott oktatási intézményekben hogyan 
biztosíthatóak azok a 2012-ben nyújtott oktatási tö bbletszolgáltatások, amelyek az 
államosítás következtében elveszhetnek.  

4. Felkéri a polgármstert, hogy ezek működtetéséről, finanszírozásáról állítson össze egy  
megállapodás-tervezetet a Klebelsberg Intézményfenn tartó Központtal  (így például a 
kerületben a nemzetközi érettségi program, valamint, szakkörök, sport és szabadidős 
tevékenységek  támogatása  stb.). 

5. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor  vizsgálja meg a 
köznevelési intézményhálózat keretében a többletszolgáltatások, többletlétszámok 
fedezetéhez szükséges előirányzat biztosításának módját. 

6. Az Önkormányzat helytelennek tartja, hogy a hatályos köznevelési törvény nem tekint 
elsődlegesen helyi közügyként a közoktatást, és azt is, hogy az adottságokat és igényeket a 
legjobban ismerő önkormányzatokat a számlákat kifizető gondnoki pozícióba fokozza le. A 
Önkormányzat méltatlannak tartja, hogy az intézmények jövőjével kapcsolatos döntéseit úgy 
kell meghoznia, hogy a közoktatás működésének és finanszírozásának jövőbeni feltételei nem 
ismertek. 

Újpest, 2012. október 25.  
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