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A határozat elfogadása egyszerű 
szavazattöbbséget igényel. 

 

 

Javaslat 

közoktatási feladatellátással kapcsolatos követelés érvényesítésére. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó környéki és távolabbi településekről is több éve járnak tanulók a Pásztói Általános 
iskolába. 
Pásztó Városi Önkormányzat évek óta önhibáján kívül hátrányos helyzetben van. Ennek egyik 
oka, hogy az általános iskolai feladatok ellátásához a normatív állami támogatáson, a 
kistérségi kiegészítő normatíván és az intézményi saját bevételen kívül jelentős – 
önkormányzati saját erőből származó – támogatást kell adni. Ez a helyzet tarthatatlanná vált, 
mert 2012-ben a kormány engedélyhez kötötte a hitelfelvételt, illetve a bankok nem is adnak 
hitelt. 
A működőképességünk megőrzése érdekében elkerülhetetlen, hogy azok felé az 
önkormányzatok felé, akiknek a kötelező általános iskolai oktatást részben, vagy egészben 
Pásztó biztosítja, érvényesítsük az állami támogatással és az intézményi saját bevétellel nem 
fedezett saját költséget. 
Bírósági precedens döntés van arra vonatkozóan, hogy az az önkormányzat akinek a 
településéről más településre járnak általános iskolai tanulói, az köteles a támogatással és saját 
bevétellel nem fedezett többlet költséget az oda járó gyermekek arányában megfizetni. Ennek 
érvényesítésére 5 évre visszamenőleg van lehetőségünk.  
Nem fizetés, illetve vita esetén bírósághoz fordulhatunk. 
Ha követelésünket számlánk alapján beépíti az érintett önkormányzat a költségvetésbe és 
pályázik az ÖNHIKI-re, akkor reális esélye van nyerni és követelésünket kiegyenlíteni. 
A javaslat elfogadása esetén a Képviselő-testület határozza meg, hogy mennyi évre 
visszamenőleg kíván ezen jogával élni. 
Az előterjesztéshez csatoljuk a precedens per ügyében született BH-t, az erre felhívó 
tájékoztatást és az érintett önkormányzatoknak küldendő levelet. 

Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti levélben 
értesíti a feladatellátásban érintett önkormányzatokat a közoktatási feladatellátással 
kapcsolatos támogatási igényünkről. 

Amennyiben az érintett önkormányzattól elutasító válasz érkezik a Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy bíróság útján kezdeményezze követelésünk megtérítését 
….. év/ek/re vonatkozóan. 

Felelős: polgármester 
Határidő: szöveg szerint 
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Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


