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V el ez Árpád
országgyű lési képviselő részére

MSZP

Buda est

Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Ön által feltett ,, Milyen segítséget tudnak nyújtani az Igazgyöngy Alapítványnak és a
leghátrányosabb helyzetű településeken élőknek?" című írásbeli kérdésre – Balog Zoltán
miniszter úr megbízásából -- az alábbi választ adom .

Mint Ön is tudja, a Kormány jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a nemzet i
köznevelés új rendszerét megalkossa és ennek keretében a köznevelési feladato k
megszervezésének kötelezettséget az állam — és óvodák esetében a települési önkormányzato k

feladatává tegye . A tanulók érdeke, hogy olyan fenntartású óvodákban és iskolákban
tanuljanak, amelyek mögött stabil fenntartó, így els ősorban az állam, vagy település i
önkormányzat, vagy olyan szervezet áll, amelynek bevételei, gazdálkodása stabil és ne m
veszélyeztetik azt pillanatnyi gazdasági, gazdálkodási vagy humánpolitikai rendkívül i
események .

Sajnos a magán vagy alapítványi fenntartású köznevelési intézmények esetében álland ó
veszélyforrás, hogy a gazdálkodás megrendülése ellehetetlenítheti a fenntartott intézmén y
mük ödtetését . Ilyen válsághelyzetekben az államnak jogi értelemben véve nincs
kötelezettsége egy nem állami szervezet m űködési zavarainak a kisimításában, az állam i
adóbevételek nem szolgálhatnak olyan célokat, hogy magánszemélyek, civil szervezetek
gazdálkodási zavarai esetén állami forrásbevonás mellett azok gazdálkodását egyensúlyba
hozzák. Még akkor sem, ha azok esetleg nevelési oktatási intézményt tartanak fenn . Az
államnak ott van felel őssége, hogy ilyen esetben a gyermekek, tanulók ellátását állam i
fenntartású intézményben megszervezze .

Érezve a sajnálatos helyzetet a tárca azzal a kéréssel fordult a Magyar Államkincstárhoz, hog y
a nem állami intézményfenntartók részére március 10-ig folyósítandó állami támogatásokna k
biztonságos fizetési számlára történő folyósítása érdekében közvetlenül hívják fel a fenntartó k
rigyebnét, hogy adott esetben azonnal nyissanak másik számlát . Az Igazgyöngy Alapítvány
vonatkozásában az új számlaszámra történő utalást március 12-én terhelték az EMM I
számlájára, valamint a további utalások már az új számlaszámra kerülnek .



Az Alapítvány és a minisztérium között 2012 . szeptember 1-jétőt köznevelési szerződés van
életben. Annak érdekében, hogy ezen kiegészít ő támogatás mihamarabb az Alapítvány
rendelkezésére álljon, a szakterület a krízishelyzet észlelésekor azonnal intézkedett, hogy a
kiegészítő támogatás kiutalása az érintett, zárolt számlára ne történjen meg . A minisztérium
megkereste az Alapítványt, majd az egyeztetett új számlaszámra folyamatban van az esedéke s
támogatási összeg soron kívüli kiutalása . Ezzel az intézmény napi működése újra
biztosíthatóvá vált .

A tárcának most arra nincs sem jogi, sem költségvetési lehet ősége, hogy rendkívül i
költségvetési támogatást folyósítson ezen károsult szervezetek részére, és arra sem, hogy a
Kormány és az Országos Betétbiztosítási Alap közrem űködésével folyósításra kerül ő
támogatáson túl egyel őre más anyagi támogatást tudjon folyósítani . Keressük annak
lehetőségét, hogy mely keretek között tudnánk segíteni a kialakult helyzetben .

Budapest, 2015 . március 24 .

Üdvözlettei :
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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Velez Árpád
(MSZP) országgyűlési képviselő ,, Milyen segítséget tudnak nyújtani az igazgyöngy
Alapítványnak és a leghátrányosabb helyzetű településeken élőknek?" című K13748. számú,
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . március 24 .

Tisztelettel _.._.r_ .,_.

varz Bence
államtitkár
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