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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „Még az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye szerint is
súlyos problémák vannak az oktatásban?” című írásbeli kérdésre – Balog Zoltán miniszter úr
megbízásából – az alábbi választ adom .

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) létrehozására azért került
sor, hogy ne a helyi önkormányzatok teherbíró képessége határozza meg egy köznevelési
intézmény megmaradását vagy bezárását .

Az Ön korábbi pártjának kormányzása alatt 381 feladatellátási helyen sz űnt meg az oktatás ,
az önkormányzatok szinte csak hitelbő l tudták fenntartani az iskolákat, ahol ráadásul Önö k
egy havi bért is elvettek a pedagógusoktól . A KLIK megalakulása óta a szakos ellátottsá g
megszervezése a kisiskolákban 30 százalékkal javult. Sok helyen valósult meg
infrastrukturális beruházás, felújítás : iskolaépületek, iskolaudvarok, sportpályák fejlesztése .
Az iskolák léte kiszámíthatóbbá vált, helyi szinten az oktatás biztosított .

A KLIK működése kezdeti időszakának tapasztalatai azt mutatták, hogy a működési kerete k
korrekciója szükséges, mind szervezeti, mind finanszírozási szempontból . Ez egy ekkora új
szervezet esetében természetes folyamat . A változtatások megkezdődtek, 2015 . szeptember
10-én megjelent a 44/2015 . (IX.10 .) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntart ó
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amely alapján végrehajtható a KLI K
szervezeti átalakítása, működési folyamatainak racionalizálása. A KLIK
szervezetrendszerében a köznevelési intézmények nem rendelkeznek önálló gazdálkodás i
jogkörrel, az intézményekhez kapcsolódó gazdálkodási feladatokat az illetéke s
megyeközponti, illetve járási tankerületek látják el . Erre tekintettel az intézményekben
felmerülő beszerzési igények az illetékes tankerület hatáskörében kerülnek elbírálásra, a
közbeszerzési törvény rendelkezéseire is figyelemmel, a gyors ügyintézés követelményének
szem előtt tartásával. Amennyiben az igény a tankerület elbírálása alapján megalapozott, a
beszerzés lefolytatásra kerül .



A jövőben megerősítést kapnak az intézményvezetők, valamint minden intézmény
tekintetében a felhasználást megelőzően, előre ismert lesz a kiadásokra felhasználhat ó
költségvetési keret . Ennek egy részét kincstári kártya segítségével maga az intézményvezet ő
használhatja fel, ami jelentősen megkönnyíti az intézmények mindennapi életét. A KLIK
pontosan meg fogja határozni, hogy hogyan és mire lehet felhasználni a kártyát, anna k
érdekében, hogy a közbeszerzési törvény elő írásainak is eleget tudjanak tenni az intézmények .

A köznevelési szakterület kiemelten kezeli, és többször felhívja a KLIK figyelmét a vel e
szerződő felekkel, alkalmazottaival, valamint a szervezeti egységek között történő
együttműködés és a nyílt kapcsolattartás fontosságára a hosszú távú eredmények elérés e
érdekében.

E célból került sor az országos köznevelési konzultációk megtartására is, melyek keretébe n
198 tankerületben 2248 intézmény bevonásával 15800 pedagógussal folytattun k
megbeszélést, hogy felmérjük a pedagógusok véleményét a köznevelési rendszer
működésével kapcsolatban.

Az EMMI a 2016 . február 9-én megalakult Köznevelési Kerekasztal résztvev ő ive l
közvetlenül tárgyalt és tárgyalni fog minden koncepcionális jelleg ű kérdésrő l, jogszabály-
módosításról a jövőben. A Kerekasztal tagjainak a közvetítésével minden, a Kerekasztal
munkacsoportjaiban résztvevő szervezet lehetőséget fog kapni arra, hogy elmondj a
véleményét, észrevételét, javaslatát az adott kérdésekrő l, jogszabály-módosító javaslatokról .
Ezen kívül természetesen az EMMI továbbra is lefolytatja minden jogszabály-módosítá s
esetén az általános közigazgatási és társadalmi egyeztetéseket .

Budapest, 2016 . február 22.

Tisztelettel :

Rétvari Bence
államtitkár
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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Oláh Lajos
(független) országgyűlési képviselő „Még az Emberi Eróforrások Minisztériumának
háttérintézménye szerint is súlyos problémák vannak az oktatásban?” című, K/8773 . számú
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 22 .

Tisztelettel :

Rétvári Bence
államtitkár


	page 1
	page 2
	page 3

