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a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatot 2017. január l-tő l terhelő szolidaritási
hozzájárulással kapcsolatos döntések rő l
Tisztelt

Képviselő-testület!

A köznevelési törvény módosításával 2013-ban e lkezdődött az add ig önkormányzati fennta rtású
isko lák államosítása. Em l ékeztetőül. hogy am ikor 20 13. január l -től elvetle az Önkormányzattól
a törvény az isko láink fennta rtó i j ogát, meghagyta az intézmények müködtetésének a
lehetőségét. Ezzel önkormányzatunk élt is hisze n a GMK útján te ljes körücn elláttuk. isko láink
üzemeltetési feladatait. Önkormányzatunk továbbra is úgy kezelte az áll ami fe nntartásba került
intézmén yeinket. mint 2013. januá r 1. el őtt, tekinte ttel arra, hogy a kerü let lakosainak gyermekei
járnak ezekbe az isko lá kba és az itt do lgozó pedagóguso k többsége is önkormányzati
közalkalmazott volt 20 12. decem be r 3 1-ig. Ennek érdekében a pedagógusok munkájának
elismeréséért Közneve lésért ok levél díjat alapítottunk, melyre a jogszabály alapján 10 évente
kötelezően fi zetendő jubileumi j utalom fe l ező idejében hűségjutalom kén t a 2016. évben 16 M Ft
került kifizetésre. Vállaltuk a diákok nyári napközis és egyéb táboroztatási feladatait 20 M Ft
nagyságrendben, támogatjuk a kerületi d iáksport szervezeteket 7 M ft összegben. vállaljuk. a
KLIK helyett a kerü leti tanu lmányi versenyek szervezését 4 M Ft összegben, bonyolítjuk a XV.
kerületi Diáko limpiát 10 M Ft összegben, müködtetjük a Tehetségpont programot J 0 M Ft
összegben.
Ezen fe lül az isko lák szakmai munkájának rendszeres támogatásával igyekeztünk mego ldani,
hogy ne következzék be érezhető színvonalesés az oktatás min őségében. Úgy érezzük, hogy a
XV. kerületi KLIK vezetőjének sokszor negatí v hozzáállása ellenére is kezel ni tudtuk a
fenntartó i-működtető i k e ttősség által generált gondokat, pótoltuk a KLIK által i finanszírozásnak
sokszor a legváratlanabbul jel entkező hi ányossága it.
M ire a megváltozott helyzetben jelentkezett prob lémákat végre elfogadható módon kezelni
le hetett, újabb, legalább ekkora horderejü, minket sújtó változás következett be az
oktatásügyben .
Most viszont ez a folyamat tovább fo lytatódik. amelynek eredményeként Önkormányzatunkat a
az intézmé nyi vagyont éri ntő j elentős vagyonelvonás -az iskolák épületének és
fe lszere léseinek a tankerület központ ingyenes vagyonkezelésbe adásával - és a szo lidar. :tsi
hozzájárulás várhatóan 274 M Ft összegének befi zetési kötelezettsége terheli.

jövő évtől

Az iskoláink teljes „államosítása·· keretében az Országgy űlés a Kormány j avaslatára 20 I 6.
júniusában elfogadta az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények
módosításáró l szóló 20 16. évi LXXX. törvényt. Ez a tö rvé ny a fenntartói jogok elvonása után
elvette tő lü nk az iskoláink müködtető i jogát is. A törvény elő írj a m inden ö nkormányzati iskola,
minden oktatás célj át szo lgá ló önkormányzati ingó- és ingatl an vagyonának a tankerületeknek
való átadását, el őszö r ingr nes használatba, majd 20 17 j anuá1játó l ingyenes vagyo n keze l ő i j ogot

biztosítva számára. A formál is tulajdonjogon kívül tehát nem marad semmi lyen jogunk a helyi
adófizető k pénzén felépített-fe lújított. évrő l-évre szépített és korszerűsített iskoláinkon.
Fentiek alapj án fé l ő, hogy tovább már nem tudjuk biztosítani, hogy a gyerekei nk ellátása az
iskolában olyan szintű legyen, ami lyet eddig az önkormányzati üzemeltetésünk biztosított, és
nem tudjuk megakadályozni azt sem, hogy az iskolaépületek, bútorok. fe lszerelések megfelelő
karbantartás-felújítás hiányában leromoijanak, vagy akár azt sem, hogy iskoláink vagyonát akár
más települések j avára is átcsoportosítsák.
A Magyarország 201 7. évi központi költségvetésérő l szó ló, 20 16. j úniusában elfogadott 2016.
év i XC. törvény rendelkezése i ezen államosítás keretében szintén különösen sú lyosan érintik
Önkormányzatm1kat, valamint országszerte minden olyan önkormányzatot, amely eddig saj át
eszközeit megteremtve hajlandó és alkalmas volt arra, hogy területén a lakosság számára é lhető
környezetet, gyermekei szf!mára minőségi oktatást és méltó isko la i körülményeket biztosítson.
A jövő évi költségvetési törvény országosan 21,3 mil liárd Ft, az iskolák müködtetési
feladatainak állam által történő átvétele következtében ún. szolidaritási hozzájárulás befizetését
írja e l ő a jö vő évtő l kezd ődően a 32.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-kép ességgel
rendelkező települési önkormányzatok számára.
Az

GM gazdasági új ságírók ál ta l fe ltett kérdésekre válaszolva, kifej tette:

A szolidaritási hozzáj árulás csak a l egtehetősebb, legtöbb bevétellel rendelkező
önkormányzatokat érinti. A lényege, hogy az ún. beszámítás-kiegészítés rendszerével szemben
ez a hozzáj árulás nem csak bizonyos támogatások csökkentését jelenti. Az érintett
önkormányzatok saját bevétele nemcsak a kö te l ező önkormányzati feladatok színvonalas
ellátását, hanem a település fej lesztése mellett számos önként vállalt feladat ellátását is l ehetővé
teszi. A szol idaritási hc)zzáj árulás a települések közötti je l en tős különbséget éppen a
legtehetősebb
önkormányzatok tekintetében tompítja, miközben az ún. kiegészítés
többl ettámogatást biztosít a legszegényebb önkormányzatok számára.
A kö ltségvetési törvény a lapj án 2017-ben várhatóan J 66 önkormányzat lesz köteles a
szolidaritási hozzájárulás teljesítésére, mely a 3.200 települési önkormányzat 5%-a.
Ezzel a befizetési kötelezettséggel tehát az állam csak azokat az önkormányzatokat súj tja,
amelyek eddig sem kaptak teljes kö rű állami támogatást a számukra a törvényben kötelezően
előírt feladatok elvégzéséért. Önkormányzatunk esetében ez a normatíva elvonás 20 15-20 16-ban
1.00 l Mrd, ill etve 1,004 Mrd Ft volt, azaz Önkormányzatunk immár két éve fi zeti, ugyan nem
nevesítetten, a szolidaritási hozzájárulást.
Az Önkormányzat állásfoglalást kért a 20 17. évi költségvetése tervezésének megalapozásához a
emzetgazdasági Minisztériumtól a pontos számítási módszertanra és a XV. kerületi
Önkormányzatot terhelő , 2017. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegének
számításáról. A mini sztérium álta l a levelünkre adott válasz egyértelművé tette, hogy jö' öre
várhatóan 274.1 M Ft összegben nettó befizetői leszünk a központi költségvetésnek.
Megkérdeztük azt is az NGM-t ő l , hogy j ól érte lmezzük-e azt a kö ltségvetési törvény 39.§ (5)
bekezdésében foglalt rendelkezést, hogy amennyiben az önkormányzatunk nál az I. melléklet
szerint mi nket megillető támogatások összegé bő l nem érvényesíthe tő a Szolidaritási hozzájárulás
összege, akkor valóban az Államkincstár az önkormányzat saját bevételei terhére inkasszálja a
hozzájárulás összegét, tekintettel arra. hogy ezt a beszedési megbízást a költségvetési szám lával
szemben kívánja érvényesíteni?
Az NGM válaszában mege rősítette, hogy amennyiben a nettó finanszírozás keretében az
önkormányzatot megillető adott havi fo rrások , azaz a havi normatíva összegek - nem nyújtanak
fedezetet a szolidaritási hozzáj árulásként megállapított havi összegre, akkor a kincstár valóban
beszedési megbízást nyújt be az önkormányzat fi zetési számláj ára.
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Tehát amellett, hogy az általános müködési normatívák közel 1 Mrd Ft-os összegét a
költségvetési törvény szerint nem vagyunk jogosultak megigényelni, tekintettel arra, hogy az
ad óerő-képességünk 20 16-ban 44.460 Ft/fő, új abb fo rráselvonásként megállapításra kerül a
szo lidaritási hozzájárulás 274, 1 M ft-os összege. Ez tényszerüen azt jelenti, hogy
Önkormányzatunk fizetési számláját havonta közel 23 M Ft összegü inkasszóval fogja
megterhelni a kincstár, tényleges pénzbefizetés i kötelezettségként.
A 20 15. évben az iskoláink közétkeztetés nélkül i, azon müködési kiadásaira. amelyet 2017.
január l-tő l az állam lát e l 850 M Ft el őirányzat került jóváhagyásra az Önkormányzat
költségvetésében, mel ybői 747 M Ft telj esült, 20 16. szeptember 30-ig 564 M Ft ugyanezen
feladatok e lő irányzata 481 M Ft teljesüléssel.
20 17. január l - tő l a fenti feladatokat vállalja át az állam, a közétkeztetési feladat kiadásai
azonban továbbra is minket terhelnek, melynek a 2016. évi adatok szerint becsült összege az
iskolákra vonatkozóan 585 M Ft lesz. Eb bő l a kiadási összegbő l levonva a szül ő k által
megfizetett 227,9 M Ft összegü étkezési térítési díj bevételt, valamint a feladatellátáshoz e lőző
év adatai alapján kapott 2 13,5 M Ft központi költségvetési támogatást, várhatóan 143,6 M Ft
összegben kell a közétkeztetési feladatokat finanszíroznunk.
A fenti számokból látható, hogy közel 1,3 Mrd Ft forráselvonást érvényesít az állam
Önkormányzatunk felé 20 17-ben, mely jóval meghaladj a az általunk erre a célra eddig költött
kiadásokat. Nem elég, hogy elveszik az iskolákat, elveszik azt a pénzt is. amelyet rájuk
költhettünk volna megakadályozandó az oktatás minőségén ek és az ingóságok-ingatlanok
áll agának a rom lását - az elvonás olyan mé rtékű lesz, hogy az már más önkormányzati feladatok
ellátását, szükséges beruházások elindítását is veszélyezteti.
Véleményem szerint az á llam ezen rendelkezései mind a hatál yos magyar Alaptörvénnye l, mind
az önkormányzatokra vonatkozó sarkalatos törvényekkel ellentétesek, és súlyosan sértik az
önkormányzatok önáll ó gazdálkodásra vonatkozó jogait.
Ezen felül felháborítónak, törvényellenesnek, elfogadhatatlannak és mé ltatlaimak tartom a
szo lidaritási hozzájárulás fizetésére vonatkozó rendelkezést, valam int az önkormányzati vagyon
fe letti tulajdonosi jog semmibe vételét.
Ennek megfe le lően indokoltnak tartom, hogy az Önkormányzat vizsgáltassa meg, hogy mil yen
konkrét lépéseket lehet és kell tenni az ügyben, ennek keretében a lehetséges jogi eljárások
megindítását.
Javaslom azon önkormányzatok megkeresését, akik szintén úgy döntenek, hogy jogi elj árási
lépéseket tesznek a szolidari tási hozzáj árulási fi zetési kötelezettség e llen, az egységes álláspont
kialakítása érdekében.
Kérem a Tiszte lt Képv i se l ő-testületet, hogy az előterj esztést megtárgyalni és a határozati
javaslatok alapján döntéseit meghozni szíveskedj en.
Budapest, 20 16. november
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émeth Angé l
önkormányzati képv i selő
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Jegyzői láttamozás: 20 16. november ,~/-(,

Határozati javaslat:
1. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának Képviselő-te stülete úgy dönt, hogy

felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg, hogy milyen konkrét lépéseket lehet és
kell tenni a szolidaritás i hozzájárulási fizetési kötelezettség bevezetése folytán az
Önkormányzatot ért anyagi hátrány megszüntetése, ill etve kompenzálása érdekében.
Ennek keretében mérlegelje a lehetséges jogi eljárások megindítását. Felkéri a
polgármestert, hogy az előkészítő anyagokat terjessze a Képvi se l ő- testület elé döntésre.
Felelős:

polgármester
Határidő : 20 16. november 8. (döntésre)
20 17. február 28. (a képviselő-testületi

A határozati javaslat elfogadásá hoz

egyszerű

előterjesztés

elkészítésére)

szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozások: Magyarország 2017. évi központi kö ltségvetésérő l szóló 20 16. év i
XC. törvény 39.§, 2. mell éklet V. Beszámítás, kiegészítés pontja
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