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TisztelÍ Polgármester Úr!

Az Emberi Erőforrások Minisáériuma, a NemzetgazdaságsMinisztérium és a Beliigyminisztérium
együttes 36980/2015^(oIR számú aktája 1. melléklete alapján tájékoztatom, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 20Il. éví cxc. törvény 74. $ (5) bekezdése alapjan a működtetés vállalásríra
iranyuló önkormanpati kérelmét a törvény végrehajtásáról szóló 22912012, rynl.28') Korm.
rendelet 41. $ (3) bekezdése szerinti Bizottság javaslata alapjrán a minisztériumok
nem támoqatiák'

A döntésről a minisztériumok tértívevényes levélben tájékoztatják az önkormán1zatot.

Kérem a tájékoztatás szíves fudomásul vételét.

Veszprém, 2015. július 21.
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Tisztelt Polgármester Asszon y N rl

A nemzeti köznevelésről szóló 20ll. évi CXC. törvény (a tovabbiakban: Nkt.) 7 4. s G) és (5)

bekezdése szerinti önkormányzati kérelmek elbirálása folyamatban van.

Az Nkt. végrehajtásáról szőlő 22912012. (Vm. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) 42. $ (1) bekezdése értelmében a miniszteri döntésről a döntést követő öt napon

belül postai úton értesítjik az önkormrínyzatokat.

A diintés postára adása a jövő héten (július 20-24. köziitt) tiirténik.

A tértivevényes postázás mellett az ebr4}-rendszeren és az lgazgatőságokon keresztül

elektronikusan is tájékoztatjlk Önöket a három miniszter együttes döntéséről, azonban

hozzájarulás-fizetési kötelezettség megállapítása esetén ahozzÍl1Írulás fizetésének vállalásáról
hozandő képviselő-testtileti hatátozat meghozatalára az Nkt.-ban előírt 8 napos jogvesáő

határi dő t a tértivevénye s l evél kézhezv étel étő l sz ámítj uk'

Amennyiben tehát a települési önkormányzat elfogadja a megállapítotthozzájrírulás mértékét'

úgy a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül

- a Rendelet 2. melléklete szerint adattartalommal képviselő-testtileti vagy közgytílési
határ o zatot kell ho zniuk,

- a döntést haladéktalanul rögzíteniük ke|| az ebr42-rendszerben,

- az ebr42-rendszerben lezárt és onnan kinyomtatott melléklet egy eredeti és egy

hitelesített másolati pé|dányát postai úton meg kell ktilden1ik azlgazgatőságrészére.

FELHÍV0M FIGYELMÜKET, HOGY A7' EBR42-RENDSZERBE ronrÉnÓ
noczir.ÉSRE 2015. AIJGL]SZTUS 7-én {péntek) 12 óráig vÁN LEHaTOSÉG, nZT
xovp'roEl.{ A RENDSZERBEN A 2. MELLÉxrnr rÖrrÉsp NEM LEHETSÉGES.

A képviselő-testtileti határozat meghozatalára vonatkozó határidő jogvesztő, tehát
amennyiben a hozzájárulás megfizetésének vállalásáról meghozott diintésüket nem

rögzítik a rendszerben, úgr a műktidtetés alóli felmentésre irányuló kérelmüket
visszavontnak kell tekinteni.

Ebben aZ esetben 2015. szeptember l-jétől az állami intézményfenntartó központ
fenntartásában lévő köznevelési intézmény(ek) működtetésével kapcsolatos _ az Nkt. 76. $-

ában meghatározott_ jogok és kötelezettségek önkormányzafukat illetik, illetve terhelik:

a) az eddig hozzájárulást fizető önkormányzatok a továbbiakban működtetők lesznek,
ennek megfelelően módosítani szükséges a KLIK-kel kötött vagyonkezelési
megállapodásukat;

b) az eddigműködtető önkormányzatok továbbra ís működtetnek.

Kérem a fenti határidők figyelembevételét.

Budapest, 2015.július 1 5.

Üdvözlettel:

SÍpos Imre

köznevelésért felelős helyettes államtitkár


