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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Újhartyán Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. november 13-i ülésére 

3. napirendhez 
 
 

Tárgy:    Újhartyáni állandó lakcímmel nem rendelkező tanulók  
működési hozzájárulás igénylése 

 
Előterjesztő:     Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 

Előkészítő:   Tóth Anikó pénzügyi vezető 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény jelentős átalakításokat hozott a 
magyar közigazgatás rendszerében, mind strukturális, mind finanszírozási értelemben. A 
törvény 76.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a működtető, a közoktatási intézménybe járó 
tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.  
 
Ez azt jelenti a mi esetünkbe, hogy Újhartyán Német Nemzetiségi Általános Iskolában más 
településről bejáró tanulók száma 103 fő, az alábbi bontásban: 
 
Tanulók száma összesen: 283 

  
Bejáró tanulók:  
Hernád  11 
Pilis  28 
Pusztavacs  1 
Örkény  4 
Inárcs  21 
Kakucs  22 
Dabas 5 
Dánszentmiklós  1 
Albertirsa  1 
Nyáregyháza  4 
Dabas-Szőlő 3 
Monorierd ő 1 
Újlengyel  1 

Bejáró tanulók száma összesen: 103 
 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi időarányos (2014. szeptember 1-től 2014. 
december 31-ig) intézményi működtetési költsége, mivel 2014. szeptember 1-től átvette a 
fenntartást és a működtetést is összesen: 8.109.000,-Ft. Ezt az alapján lehet kiszámolni, hogy 
a „nagy” önkormányzat éves működési költsége, ami be volt tervezve 24.327.000.-Ft/év, 
ennek 4 hónapra vetített része a 8.109.000.-Ft. 
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Ha ezt lebontjuk az össz tanulói létszámra, ami 283 fő, kijön, hogy 1 tanuló 4 havi működési 
költsége 28.654.-Ft.  
Mi is ez a működési költség amit a törvény említ: 
Rezsiköltségek és a takarítás. 
 
A fenti számítás szerint a bejáró tanulói létszáma 103 fő alapján a rájuk eső működési költség 
2.951.362.-Ft. Arról kell dönteni a Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy a bejáró 
tanulók állandó lakóhelye szerinti település önkormányzatától kérik e ezen összeget.  
 
Miért is rögzít ilyet a törvény: 
Azért, mert minden település az állandó bejelentett lakosság számnak megfelelő támogatást 
kap az államtól, amiben igen sokféle költség is bene van, többek között a napirendben lévő díj 
is. Fontos még tudni, hogy ezen hozzájárulási összeget az adott település önkormányzata nem 
terhelheti tovább a lakosára! 


