
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám: 241-……../2013.  

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
 

 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. február 04-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Iskola üzemeltetésével kapcsolatos kérdések 
  
Előterjesztő:   Vincze József polgármester 
 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 

 

AAllssóónnéémmeeddii   NNaaggyykköözzsséégg  ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaattáánnaakk    
  PPoollggáárr mmeesstteerr ii   HHiivvaattaallaa  

22335511  AAllssóónnéémmeeddii ,,  FFıı  uu..  5588..    
TTeell ::  2299//333377--110011,,  ffaaxx::  2299//333377--225500  

aallssoonneemmeeddii@@uuppccmmaaii ll ..hhuu,,  wwwwww..aallssoonneemmeeddii ..hhuu  
  

 

X 

 

X 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az iskola állami fenntartásba vétele kapcsán több, az üzemeltetéssel és napi 
működéssel kapcsolatos kérdés felmerült, melyek döntést igényelnek. Önök előtt is 
ismert tény, hogy az üzemeltetés továbbra is önkormányzatunkat terheli, bár az ennek 
a részleteit szabályozó megállapodás az intézményfenntartó társulással még nem került 
aláírásra a gyáli járás egyetlen településén sem.  Ennek oka, hogy a minisztérium 
részéről még nem került elfogadásra az az anyag, mely „tisztába” teszi a költségfajták 
állam és üzemeltető általi megosztását és biztosítja az egységes gyakorlatot. 
 
1./ Iskola önkormányzatunkat terhelő  üzemeltetési kiadásai 
 
Az üzemeltetés alsónémedi sajátosságából eredően ezen költségek egy részét ez idáig 
is az ABÉVA KFT. biztosította természetesen az önkormányzat általi 
pénzeszközátadásokból.  Miután az iskolának nem lesz elemi költségvetése, ez a 
szakfeladat megszűnik, így az épülettel, mint vagyonnal kapcsolatos fejlesztési, 
felújítási, üzemeltetési költségeket az önkormányzat elemi költségvetésében tudnánk 
megtervezni. 
Az előzetes kalkulációk szerint és a bázis év adatait alapul véve  kb. 7 millió forint 
összegű  működési kiadásról van szó. 
Az előző napirend kapcsán a kötvényokirat ismertetett módosítása (több, mint 7 millió 
forint) ennek megfelelően fedezetet teremt arra, hogy a KFT. – változatlan 
pénzeszközátadás mellett -  2013-ban az összes, üzemeltetőt terhelő kiadást biztosítsa. 
Ez a megoldás tervezhetőbb és átláthatóbb helyzetet teremt az önkormányzatnak, a kft-
nek, de az iskolának is, hiszen nem 3-felé kell a költségekről gondoskodni, CSAK 
kétfelé. 
 
2./ „Széchenyi Napok” megszervezésének költségei 
 
Az állam ennek költségét  nem finanszírozza.  Természetesen a jövőben is biztosítani 
kívánjuk az iskola névadójának tiszteletére szervezett rendezvénysorozatot, mely már 
több éves hagyomány településünkön. 
Az iskola részéről (levél mellékelve) megküldésre került a programsorozat 
költségtervezete, melyet a most beterjesztett költségvetési rendelet tervezetben már  a 
Művelődési Ház költségvetésében szerepeltetünk az iskola által jelzett 832.000 Ft 
összegben. 
A Széchenyi Napok tulajdonképpen kulturális program, úgy a szervezés, az elszámolás 
miatt szerencsésnek tartjuk ezt a fajta megoldást. 
 
3./ Tanórán kívüli szabadidős programok 
 
Településünkön több olyan szabadidős program volt az iskolásoknak, melyet 
önkormányzatunk támogatott. Ilyenek: úszás-oktatás, tanulmányi kirándulások, angol-
német tábor, belföldi táboroztatás (Balatonakali, Révfülöp, vándortábor). 
A már ismertetett okok miatt a jövőben ezek finanszírozását is másképpen kell 
megoldani. 



 
A költségvetés tervezetében az ezekhez szükséges 1.350.000 Ft-ot, mint alapítványi 
támogatást terveztük be. 
Megítélésünk szerint a jövőben nagy szerep hárul a Széchenyi István Általános Iskola 
Közalapítványára hasonló rendezvények, iskolás gyermeket érintő  programok 
megszervezésében, finanszírozásában és természetesen támogatásában is. 
 
Összességében az elmúlt hetekben vált egyértelművé, hogy az eddig gördülékenyen 
finanszírozható költségek tekintetében milyen nehézségekkel állunk szemben a 
bekövetkezett változások miatt. 
 
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 

 
Határozati javaslat 

…/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
iskola üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kérdéseket és az alábbi döntést 
hozza: 

• Az iskola működtetését és a működtetéshez szükséges költségeket teljes 
egészében az ABÉVA KFT-én keresztül kell 2013. január l-től megoldani. 

• A hagyományos „Széchenyi Napok” rendezvényt 832.000 Ft összegben a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében biztosítja az 
önkormányzat. 

• A tanórán kívüli szabadidős programok ( úszás-oktatás, tanulmányi 
kirándulások, angol-német tábor, belföldi táboroztatás) kiadásainak 
fedezetére az önkormányzat 1.350.000 Ft összegben támogatja a Széchenyi 
István Általános Iskola Közalapítványát. 

•  
A képviselő-testület felkéri a közalapítványt, hogy a támogatást fenti célok 
megvalósítására biztosítsa az iskolának, s a jövőben az alapítvány fordítson 
kiemelt figyelmet hasonló iskolai elképzelések megvalósulására és  pénzügyi 
lehetőségeinek függvényében támogassa azt. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja :   ABÉVA KFT., pü. vezető, iskola igazg.  , műv.ház vezető 
 
Alsónémedi, 2013. január 30.        
 
        Vincze József 
         polgármester 
Az előterjesztés törvényes: 
 
   Dr. Percze Tünde 
         jegyző  


