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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § (2) bekezdése szerint a települési
nemzetiségi önkormányzat megkeresésére – az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértése
esetén – az intézmény helyi önkormányzati fenntartója átadhatja a települési nemzetiségi
önkormányzat számára 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.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (7) bekezdése szerint a nemzetiségi
önkormányzat a nemzetiség által lakott településen a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésére
és iskolai nevelés-oktatására létrehozott intézmény fenntartói jogát köznevelési szerződéssel
átveheti a települési önkormányzattól, az államtól.
A Kis Morgó Óvoda alapító okirata, nevelési és pedagógiai programja alapján megállapítható,
hogy megfelel az átvételre vonatkozó feltételeknek
A köznevelés rendszerének 2013. október 1-jétől hatályba lépő új finanszírozása kedvező
helyzetbe hozta a települési nemzetiségi önkormányzatokat. A költségvetési törvény az egyházi
fenntartókkal megegyező módon biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzatok, mint
intézményfenntartók számára az állami támogatást.
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.
A költségvetési törvényben meghatározott, a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi
önkormányzatokat megillető támogatás összege megegyezik az egyházi intézményfenntartók
támogatásának összegével, az óvodák esetében jelentősen nagyobb a települési
önkormányzatoknak nyújtott állami támogatás összegénél.
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.
Fentiek alapján a fenntartói jog átadása 9 M Ft-os többletfinanszírozást jelent.
A fenntartóváltás finanszírozási szempontú hátránya, hogy nem igényelhető a bejáró gyermekek
utáni normatíva, valamint az étkeztetési támogatások közül csak a költségvetési törvény 42. § (1)
f) alpontja szerinti támogatás jár.
A Kismarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat által felkért közigazgatási szakértő álláspontja
szerint a fenntartóváltáshoz szükséges döntéseket két lépcsőben célszerű meghozni, előzetesen az
országos nemzetiségi önkormányzat egyetértéséhez szükséges szándéknyilatkozatok, majd az
egyetértés birtokában a fenntartóváltáshoz szükséges döntések tervezetei kerülhetnek a testületek
elé.
A Kismarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte az óvoda fenntartói jogának
átvételét.
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Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2012. (V. 04.) számú határozatában
egyetértett a fenntartói jog átvételére irányuló kezdeményezéssel és felkérte a polgármestert, hogy
a szükséges döntésekről szóló előterjesztést terjessze e testület következő ülése elé.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 44/2015. (05.09.) számú határozatával az
intézmény fenntartói jogának átvételéhez egyetértését megadta.
Kismartos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/ 2015. (III.12.) számú határozatával
döntött arról, hogy részt vesz a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény 3. melléklet II.5. pont szerinti, óvodai kapacitásbővítést célzó pályázaton.
A pályázatot települési önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővitésére írták ki, a
fenntartói jog megváltozásának esetleges hatásáról állásfoglalást kértünk. A Nemzetgazdasági
Minisztérium Parlamenti Főosztályának állásfoglalása szerint a pályázat célja a települési
önkormányzati fenntartású óvodabővítések állami támogatása, a kedvezményezett a saját
tulajdonában és fenntartásában álló intézmény kapacitásbővítésére kaphat költségvetési forrást,
azzal 2017. február 28. napjáig kell elszámolni. Az állásfoglalás szerint a beruházás végrehajtása
alatti időszakban települési önkormányzati körön kívüli fenntartónak átadott intézmény bővítése
nem támogatható, a megítélt támogatási összeget vissza kell fizetni.
A kiírás szerint a pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt nem részesülő pályázók
tartaléklistára kerülnek
A pályázati kiírás szerint a pályázat elbírálásának határideje 2015. május 8. napja, a pályázók az
elbírálásról az ebr42 adatbázisban kapnak értesítést, az adatbázisban a mai napon a döntésre
vonatkozó információk nem lelhetők fel.

Neubauer Rudolf
polgármester
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