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Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült :

Császártöltés Község Képviselő-testületének 2015. március 24-én 16.00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében

Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Oláh
József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler Kálmán, Andocsné Lei Mónika,
Hegyi Zoltán képviselők
(7)
Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Irodavezető, Appel László köznevelési
szakértő, Petz Erzsébet nemzetiségi önkormányzat elnöke
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt, valamint külön köszönti a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a rendkívüli ülés
összehívására a Császártöltési Német Nemzetiségi önkormányzat kezdeményezése alapján
került sor. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Általános Iskola valamint a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda fenntartásának átadása
a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
I.
Általános Iskola valamint a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda fenntartásának
átadása a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatja a testületet, hogy a napirend megtárgyalására a nemzetiségi önkormányzat
kezdeményezése alapján kerül sor. Bemutatja Appel László köznevelési szakértőt, majd
felkéri a napirend ismertetésére.
Appel László:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait valamint a jelenlévőket. Ismerteti, hogy a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi
önkormányzat – a köznevelési törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló
jogszabályokban meghatározottak szerint – köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn,
illetve az e törvényben meghatározott rendben átveheti a más szerv által létesített köznevelési
intézmény fenntartói jogát, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2.§ (3) bekezdése mondja ki a nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézmény alapítási
és fenntartási jogát. Elmondja, hogy a fentiekben elmondottak alapján a települési
nemzetiségi önkormányzat alapíthat, majd tarthat fenn óvodát és általános iskolát, továbbá
alapfokú művészeti iskolát. Elmondása szerint az elmúlt évek gyakorlata azonban esetükben
nem az új intézmény alapítása a jellemző, hanem a nemzetiségi intézmény fenntartóváltással
történő átvétele.
Tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi törvény 25. § (2) bekezdése szerint „a települési
nemzetiségi önkormányzat megkeresésére – az országos nemzetiségi önkormányzat
egyetértése esetén – az intézmény helyi önkormányzati, állami fenntartója átadhatja a
települési nemzetiségi önkormányzatnak annak a köznevelési intézménynek a fenntartói jogát,
amelyik alapító okirata alapján nemzetiségi feladatot lát el, és minden gyermek, tanuló részt
vesz a nemzetiségi nevelésben, nevelésben-oktatásban, illetve ellátásban részesül. Előadja,
hogy a jogszabályban foglaltak szerint a kezdeményezéshez csatolni kell az érintett intézmény
iskolaszékének,
ennek
hiányában
szülői
szervezetének
(közösségének),
a
diákönkormányzatának a véleményét.
Ismertetést ad arról, hogy a nemzetiségi törvény hivatkozott szakasza alapján a települési
nemzetiségi önkormányzatok kezdeményezhetik településük köznevelési intézményei
fenntartói jogának átvételét, amennyiben az:
- alapító okirata (szakmai alapdokumentuma) alapján nemzetiségi feladatot lát el,
- minden gyermek, tanuló részt vesz a nemzetiségi nevelésben, nevelésben - oktatásban,
illetve ellátásban részesül.
- csatolja az intézmény iskolaszékének, ennek hiányában szülői szervezetének
(közösségének), a diákönkormányzatának a véleményét.
További feltételként említi, hogy a fenntartói szerepvállaláshoz a nemzetiségi
önkormányzatnak be kell szereznie az adott országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését,
majd ezt követően óvoda esetében a települési önkormányzat, iskola és kollégium esetében a
állami fenntartó (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – valójában a döntést az EMMI
köznevelésért felelős államtitkára hozza meg) átadhatja az érintett köznevelési intézmény
fenntartói feladatait.
Fontosnak tartja leszögezni, hogy a helyi önkormányzati (óvoda) vagy az állami fenntartó
(iskola, kollégium) a fent felsorolt feltételek megléte esetén is mérlegelhet, szabad akaratából
dönt, mert a törvény az intézményfenntartói feladatok átadására nem kötelezi. Megjegyzi,
hogy a törvény átadási kötelezettséget csak az országos nemzetiségi önkormányzat fenntartói
igénye esetén ír elő.
Kiemeli, hogy annak ellenére, hogy az iskolák 2013. január 1-jétől állami fenntartásban
működnek, meghatározó szerepet töltenek be az iskolai fenntartóváltás esetében az
ingatlantulajdonos települési önkormányzatok is. Felhívja a figyelmet, hogy mint az érintett
iskolák működtetői és/vagy az ingatlanok és ingóságok tulajdonosai, támogatásuk nélkül
keresztülvihetetlen a fenntartóváltás, 2015. január 1-jétől a köznevelési törvény 83.§ (4a)
bekezdése alapján a fenntartóváltás tekintetében a működtető települési önkormányzatoknak
egyetértési joguk is van.

Megnyugtatónak tartja, hogy a nemzetiségi törvény biztosítja a visszautat is. Ismerteti, hogy a
nemzetiségek jogairól szóló törvény 25.§ (3) bekezdése szerint amennyiben a települési
nemzetiségi önkormányzat a feladat ellátására törvény alapján köteles fenntartótól átvett
köznevelési intézmény fenntartói jogáról le kíván mondani, a fenntartói jogot az érintett
országos önkormányzat átveheti, ha nem kívánja átvenni, a korábbi fenntartó vagy jogutódja
köteles a fenntartói jog visszavételére.
Megállapítja, hogy a Kiskőrös Térségi Általános- és Középiskola Császártöltési Általános
Iskolája (székhely: 6239 Császártöltés, Kossuth Lajos utca 1.; OM azonosító: 200955) a
szakmai alapdokumentumának és pedagógiai programjának a császártöltési tagiskolára
vonatkozó része megfelel a nemzetiségi törvényben meghatározott feltételeknek.
Ismerteti, hogy a jogi kereteken túl feltétlenül vizsgálni kell, hogy milyen törvényi feltétel,
garancia biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzatok számára a nemzetiségi óvodák,
iskolák finanszírozhatóságát. Tájékoztatja a testületet, hogy a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján az
Országgyűlés a köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat
részére az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, a
nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után átlagbér alapú
támogatást, valamint működési támogatást állapít meg. Előadja, hogy a költségvetési
törvényben meghatározott, a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzatokat
megillető támogatás összege megegyezik az egyházi intézményfenntartók támogatásának
összegével, de pl. az óvodák esetében jelentősen nagyobb a települési önkormányzatoknak
nyújtott állami támogatás összegénél.
Ismerteti, hogy míg a települési önkormányzatok számára az állam a költségvetési törvény 2.
mellékletének II/2. pontjában az óvodák működtetésére gyermekenként 70.000Ft-ot biztosít
addig a települési nemzetiségi önkormányzatoknak a költségvetési törvény 8. mellékletének
II/1. pontja gyermekenként 160.000 Ft működési támogatást állapít meg. Példaként említi,
hogy amennyiben a település pl. 100 fős óvodáját 2015 évben a települési önkormányzat
helyett a települési nemzetiségi önkormányzat tartja fenn, úgy az 9 M Ft-os
többletfinanszírozást jelent.
Tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi nevelésben-oktatásban résztvevő általános és
középiskolák finanszírozását illetően a 2015. évi költségvetési törvény egybehangzóan
fogalmaz. Elmondása alapján az átlagbér alapú bérfinanszírozás estében a költségvetési
törvény 8. számú mellékletének I/5. pontja szerint amennyiben a köznevelési intézmény
nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot lát el, akkor elsősorban a nyelvi csoportbontások miatt
8 tanulóként kell 1 fő pedagógus álláshelyet biztosítani szemben a normál óratervű iskoláknál,
ahol iskolatípustól függően 11-12,5 tanulónként jár 1 pedagógus álláshely. Kiemeli, hogy a
gyakorlat azt mutatja, hogy a nemzetiségi önkormányzati fenntartású iskolák számára 10-20
%-kal több finanszírozott pedagógus álláshely áll rendelkezésre KLIK fenntartás időszakához
képest, fentieken túl a nemzetiségi önkormányzatok igényelhetik általános iskolai tanulónként
is a 160.000 Ft, alapfokú művészeti iskolába járó tanulók után a 32.000 Ft működési
támogatást.
A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi iskolák 2014. évi költségvetéseinek ismeretében megállapíthatónak tartja, hogy az intézmények a jelenlegi kondíciók
szerint biztosan működtethetők, mert az állami támogatás megnyugtatóan fedezi az iskolák
fenntartásának költségeit.
Ismerteti, hogy a 2014. évben a települési önkormányzatok fenntartásába került általános
iskolák (Taksony, Vecsés, Újhartyán) esetében az átvételben közreműködő szakértőként azt
tapasztalta, hogy a KLIK keretén belüli finanszírozáshoz képest (hozzá - adva a
működtetésben résztvevő önkormányzatok támogatását is) a fenntartást átvevő települési
nemzetiségi önkormányzatok a költségvetési törvény szerint járó támogatások révén a korábbi
fenntartóhoz képest 20-30%-kal magasabb szinten biztosítják az általános iskolák
finanszírozását. A gyakorlat meglátása szerint azt mutatja, hogy az általános iskolai
ingatlanok tulajdonjogával rendelkező önkormányzatoknak az ingatlan térítésmentes
biztosításán, átengedésén túl nem kell feltétlenül szerepet vállalniuk a működtetésben.

Felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a települési nemzetiségi önkormányzat veszi át az
óvoda vagy az általános iskola fenntartását, a köznevelési törvény az új fenntartó számára
működési engedély beszerzését írja elő. Ismerteti, hogy az engedélyt az illetékes megyei
kormányhivatal oktatási főosztálya adja meg a köznevelési törvényben és a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint, mely alapján a hivatal tételesen
vizsgálja a létesítményi, tárgyi, személyi és finanszírozási feltételek, valamint a szakmai
alapdokumentumok meglétét. Tájékoztatást ad arról, hogy az engedély bemutatását követően
hozza meg az illetékes MÁK igazgatóság a finanszírozásról szóló határozatát.
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat mind az
önkormányzat által működtetett általános iskola, mind az önkormányzat által fenntartott
Császártöltési Napköziotthonos Óvoda fenntartásának átvételét kezdeményezte. Elmondja,
hogy amennyiben a fenntartás átadása Appel László közoktatási szakértő elmondása alapján
megvalósítható, akkor azt a sváb identitás erősítése miatt, valamint finanszírozási okokból
támogatja.
Gatter István:
Megkérdezi, hogy a Polgármesteri Hivatal a jelentősen megnövekvő gazdasági tevékenység
ellátásáért pénzügyi ellentételezést kérhet-e a német nemzetiségi önkormányzattól az állami
támogatás terhére.
Appel László:
Tájékoztatást ad arról, hogy van erre lehetőség. Előadja, hogy az intézmények adminisztrációs
és könyvelési feladatainak ellátásához álláshely teremthető az érintett intézménynél vagy a
Polgármesteri Hivatalnál az állami hozzájárulás terhére.
Takácsné Stalter Judit:
Álláspontja szerint a megnövekedett feladatok ellátásához legalább 2 fő álláshely bővítése
szükséges, amit a működési támogatásból finanszíroznának. Pozitív dolognak tartja, hogy van
visszaút, tehát a fenntartás jogáról le lehet mondani a nemzetiségi önkormányzatnak a
legrosszabb esetben.
Hábermayer Viktória:
Kérdésként felveti, hogy amennyiben a fenntartóváltásra sor kerül, az jelent-e az intézmények
esetében új intézményvezetői állásokra vonatkozó pályázati kiírási kötelezettséget?
Álláspontja szerint ha igen, akkor az problémás lehet a határidők rövidsége miatt, továbbá
fontos lehet a működési engedély vonatkozásában is.
Appel László:
Megnyugtatja a testület tagjait, hogy amennyiben a fenntartóváltásra sor kerül, úgy
átmenetileg megbízással is elláthatóak az intézményvezetői feladatok a pályáztatás
lebonyolításáig.
Andocsné Lei Mónika:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Appel László
közoktatási szakértő által előterjesztettek alapján az általános iskola valamint a Császártöltési
Napköziotthonos Óvoda Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába
történő átadását támogatja a 2015/2016-os tanévtől kezdődően. Ismerteti, hogy a bizottság
javasolja a testületnek Appel László közoktatási szakértő megbízását a lebonyolítás szakmai
segítségnyújtása céljából.

A Képviselő-testület – figyelembe véve az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatát is
- 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatokat hozza:
30/2015. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Általános Iskola fenntartásának átadása a Császártöltési
Önkormányzatnak

Német

Nemzetiségi

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzat bejelentése és kezdeményezése alapján támogatja és egyetért
a helyi általános iskola Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába
történő átadásával a 2015/2016-os tanévtől kezdődően.
2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban meghatározott köznevelési intézmény fenntartói
feladatainak átadása vonatkozásában megbízza Appel László 6500 Baja, Muskátli u. 1.
szám alatti köznevelési szakértőt, egyéni vállalkozót szakmai segítségnyújtás céljából.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére
valamint a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal illetve szerződés aláírására 2015.03.31.
Felelős: képviselő-testület, polgármester
31/2015. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Napköziotthonos Óvoda fenntartásának átadása a Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzat bejelentése és kezdeményezése alapján támogatja és egyetért
a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda Császártöltési Német Nemzetiségi
Önkormányzat fenntartásába történő átadásával a 2015/2016-os tanévtől kezdődően.
2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban meghatározott köznevelési intézmény fenntartói
feladatainak átadása vonatkozásában megbízza Appel László 6500 Baja, Muskátli u. 1.
szám alatti köznevelési szakértőt, egyéni vállalkozót szakmai segítségnyújtás céljából.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére
valamint a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal illetve szerződés aláírására 2015.03.31.
Felelős: képviselő-testület, polgármester

Egyéb hozzászólás, észrevétel hiányában Takácsné Stalter Judit polgármester a rendkívüli
ülést 17,15 órakor bezárta.

K.m.f.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

