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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján 

megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Távol van Dönti Károly és Inczeffy 

Szabolcs képviselő.  

 

N A P I R E N D : 

 

 

1./ Tárgy: Döntés a Halászy Károly Általános Iskola működtetéséről 

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy január 1-től változik az alapfokú köznevelés. Az 

óvodai köznevelés ellátása mindenképpen önkormányzati feladat marad, az általános iskolai 

köznevelési feladatok ellátása állami feladat lesz. Ez az állami feladattá válás kettősséget 

hordoz magában, van az ún. fenntartó, aki az összes olyan jellegű személyi kérdésekben dönt 

és olyan kérdéseket finanszíroz, ami kimondottan a pedagógiai munkához a pedagógusok 

béréhez kapcsolódik. És van a működtető, akinek gyakorlatilag az épület működésével, 

azoknak a dolgozóknak a bérével, javadalmazásával, akik az épület működtetéséhez 

szükségesek ill. az ingóvagyon működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. A működtetői 

feladatok alól lehet mentességet kérni, ennek a határideje október 31. A mentességi kérelem 

benyújtásához képviselő-testületi döntés és bonyolult adatok megadása szükséges. Ahol 2011. 

évi tény, 2012. évi várható és 2013. évi prognosztizálható adatokat kell oktatási 

szakfeladatonként bontva beadni. Ez az anyag kiküldésre került a képviselőknek. A 

mentességi kérelem egy tárcaközi bizottság elé fog kerülni. A mentességi kérelem beadása 

nem jelent automatikus mentességet. Ha azt állapítja meg a tárcaközi bizottság, hogy az 

önkormányzat tud működtetni, akkor abban az esetben a működtetést nem veszi át, ha nem, 

akkor úgy dönt, hogy hozzájárulás fizetésére kötelezheti az önkormányzatot. A Képviselő-

testület vagy hoz egy határozatot, hogy a hozzájárulást, amit meg fognak szabni kifizeti, vagy 

azt mondja, hogy működteti tovább az intézményt, és így automatikusan a működtetési 

kérelmet töröltnek veszik. Most csupán egy lehetőségről van szó, ezt a lehetőséget az 

önkormányzat jelen anyagi helyzetében meg kell ragadni, be kell adni ezt a kérelmet. Azért 

kellett rendkívüli testületi ülést összehívni, mert kimondja a jogszabály, hogy a helyhatósági 
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választásokat követő tanévtől lehet a működtetést átadni. Ez azt jelenti, hogy 2015-2016-os 

tanévben van a következő lehetőség. Ez a döntés szólna most a 2013-2014-es tanévre.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő kérdezi, mi van abban az estben, ha felajánlják a 

hozzájárulásukat, de a hozzájárulás mértéke magasabb, mint a jelenlegi költség? 

 

Dr. Szabó György jegyző válaszában elmondja, hogy nem kell elfogadni, és abban a 

pillanatban, amikor nem fogadják el – tehát nem hoznak egy testületi döntést – a működtetés 

átadása iránti kérelem automatikusan törlésre kerül, tehát itt marad az iskola működtetése az 

önkormányzatnál.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő kérdezi, hogy minek akkor ez az egész procedúra? 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy a procedúrának az a célja, hogy az intézmény 

működtetésével kapcsolatos költségeket az állam állja, át tudják adni működtetésre az 

intézményt. Az intézmény itt marad, a pedagógiai kar itt marad, Ócsán lesz az iskola továbbra 

is.  

 

Bukodi Jánosné képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási, kulturális bizottság rendkívüli 

ülésen tárgyalta a napirendet. Felmerültek kérdések, ezekre kaptak ott választ. A bizottság a 

következőt határozta: „A bizottság megvitatta azon elképzelését, mely az általános iskola 

működtetési kötelezettségét átadná az Állami Intézményfenntartó Központnak – igazából a 

bizottság a képviselő-testületre hárítja ezt a döntést – a jelenlegi ismereteink szerint 

támogatjuk Ócsa Város Önkormányzatának nyilatkozatát, mely szerint felmentést kíván kérni 

a működtetési kötelezettség alól.”.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

161/2012. /X. 11./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. rendelkezései alapján a Halászy 

Károly Általános Iskola (2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.52.) működtetése alóli felmentése 

iránt kérelmet nyújt be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz.  

2.) felkéri a polgármestert, hogy a működtetési kérelem benyújtásához kapcsolódó 

valamennyi szükséges intézkedést, nyilatkozatot tegyen meg.  

 

Határidő:  1-2. azonnal és folyamatos 

Felelős:     1-2. Bukodi Károly polgármester 

 

A napirend megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

        Bukodi Károly        Dr. Szabó György 

         Polgármester                  Jegyző 


