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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Képviselő-testülete a márciusi ülésen tárgyalta a Reményhír Intézmény-

fenntartó Központ kérelmét. A kérelemben a Reményhír Intézményfenntartó Központ azt kér-

te a Képviselő testülettől, hogy az általa működtetésre átvett Eötvös tagiskola és Epreskerti 

tagóvoda 2013. évre összeállított költségvetésében mutatkozó csaknem 90 MFt hiányt vállalja 

át az önkormányzat.  

A Képviselő-testület a 102/2013. (III.28.) határozatában kérte a Fenntartót, hogy vizsgálja 

felül saját költségvetését, ideértve a gyermekétkeztetés rendszerét is. 

A Reményhír Intézményfenntartó Központ 2013. április 12-i, a polgármesternek címzett 

levelében azt a tájékoztatást adta, hogy az étkezéssel kapcsolatos normatíva az egyházi fenn-

tartók tekintetében változik 102.000 Ft/fő/évre, így a tárgyévre kimutatható hiánya kb. 10 

MFt-tal kevesebb lesz, 79 MFt körül várható. A Reményhír Intézményfenntartó Központnak 

határozott kérése, hogy a tervezett hiányt minél nagyobb arányban vállalja át az Önkormány-

zat. 

A gyermekélelmezés racionalizálásával kapcsolatos egyeztetések jelenleg is tartanak, a 

tanulmány elkészítése még folyamatban van. Mindkét egyházi fenntartó kifejezte szándékát, 

hogy megfelelő feltételek esetén csatlakozni kíván a szindikátushoz. Hosszabb távon várható-

an ezen intézkedés is csökkenteni tudja a meglévő hiányt. 

Mint ismeretes önkormányzatunk jóváhagyott költségvetésében valóságos hiány mutat-

kozik, melynek számított összege igen magas. Az utóbbi hetekben jelentős kapacitást mozgó-

sítottunk azért, hogy a költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása érdekében milyen racio-

nalizálási intézkedéseket tegyünk. Mivel a működőképességünk biztosítására sem rendelke-

zünk megfelelő forrásokkal, ezért a Reményhír Intézményfenntartó Központ kérelmét akkor 

tudjuk pénzügyi szempontból is döntéshelyzetbe hozni, ha a saját, 2013. évi költségvetésünk 

egyensúlyihoz közeli állapotba kerül. 

Az új Köznevelési törvény vonatkozó rendelkezései értelmében 2013. szeptemberétől új 

finanszírozás várható az egyházi fenntartású intézményeknél is. Ennek részletei még nem 

ismertek, kidolgozási határidejét a Kormány 2013. március 31-ről 2013. július végére halasz-
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totta. Az azonban biztosnak látszik, hogy csak a gyermek- és csoportlétszámmal indokolt stá-

tuszokat fogják finanszírozni. 

A Reményhír Intézményfenntartó Központ kérelmét szakmai szempontból méltányolha-

tónak, jogosnak tarjuk, mert ismertek voltak az átadáskor meglévő műszaki állapotok, vala-

mint a tanulók és az alkalmazottak létszámaránya. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Re-

ményhír Intézményfenntartó Központ tervadatokat mutatott be, azonban bármiféle támogatás-

nak teljesítési adatokon kell alapulnia, amelyet megállapodásban kell rögzíteni. 

A Reményhír Intézményfenntartó Központ levelére adott felelős döntés meghozatala 

előtt, javasoljuk a Képviselő-testületnek az alábbiak  mérlegelését. 

- Megállapodást kell kötni a Reményhír Intézményfenntartó Központtal a támoga-

tási szándékról, feltételekről. 

- A megállapodásban évközi teljesítési adatokat célszerű figyelembe venni, vala-

mint meghatározni, hogy a kimutatható hiányt milyen arányban kívánja támo-

gatni az önkormányzat. 

- Szükséges megvizsgálni esetleg a terembérleti díj elengedését az önkormányzat 

részéről, ez is csökkentő tényező. 

- A működési költségek csökkentése érdekében célszerű lenne a Pedagógiai Szak-

szolgálat beköltöztetése az iskola épületébe, így az önkormányzat hozzájárulna  

rá eső arányban a rezsi költségekhez. 

- Megállapodást akkor lehet felelősen kötni a Reményhír Intézményfenntartó 

Központtal, ha a saját egyensúlyi helyzetünk javítására tett intézkedéseink bizta-

tóak lesznek és végrehajthatóvá válnak. 

- A támogatásba bevonható forrásról intézkedni kell, jelenleg felhalmozásra tarta-

lékolt forrásaink állnak csak rendelkezésre, azok is szerény mértékben. A másik 

lehetőségként az Önkormányzat a kormány engedélye nélkül maximum 10 MFt 

hitelt vehet fel. A hitelfelvétel, mint lehetőség 10 MFt összegbe még bevonható 

forrásként a rendszerbe. 

A fentiek alapján úgy ítéljük, meg hogy szándékaink ellenére sem tudunk a Reményhír In-

tézményfenntartó Központ kérelmével kapcsolatosan a jelen időpontban érdemi döntést hozni, 

mert jelenleg is forráshiánnyal küzd az Önkormányzat, illetve a támogatási feltételek nem 

kidolgozottak. 

A Testület májusi ülésére azonban több információ áll rendelkezésünkre a kért kötelezettség-

vállalás tekintetében. Erre a testületi ülésre elkészíthető egy olyan megállapodás-tervezet a 

várható hiány egyszeri és részleges kezelésére, amely mind a két fél kompromisszumos meg-

egyezésével jön létre. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  

 

Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Képviselő-testületének szándékában áll támogatni a Reményhír 

Intézményfenntartó Központ kérelmét. 
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2. Felkéri polgármesterét, hogy a testület májusi ülésére a támogatásról szóló 

megállapodást az előterjesztésben megjelölt szempontok alapján terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő:   azonnal 

   2. pont 2013. májusi képviselő-testületi ülés 

 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

   

 

Békés, 2013. április 17. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


