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Az Ön által feltett „Mennyibe fog kerülni a 2851 — még önkormányzati m űködtetésben lévő —

intézmény állami működtetése éves szinten?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter
úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A vegyes fenntartású oktatási intézményi modell nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket .
A kialakításra kerülő integrált, egységes irányítási modell bevezetésével javul a hatékonyság,
növekszik az intézmények fenntartásának biztonsága .

Tájékoztatom, hogy az iskolák működtetésének átvételéhez kapcsolódó forrást a költségvetés i
törvényhez benyújtott módosító javaslat biztosítja . A változás semmiképp sem eredményez i
önkormányzati feladatok ellátásának sérülését, de lehetőséget ad az átvevő számára, hogy a
szükséges kiadásokat finanszírozni tudja .

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2017 . évi költségvetési el ő irányzata a
módosításokat követ ően 540 milliárd forintról 645 milliárd forintra emelkedik .

A változtatással a Kormány számára fontos, hogy a felel ősség kérdése az iskolá k
üzemeltetésében egyértelművé váljon, a párhuzamos és a gyakran nehezen átlátható
folyamatokból adódó lassú döntések terén érdemi előrelépést érjünk el .

A rövid távon tervezett stratégiai cél az, hogy a jelenlegi környezethez képest magasabb
minőségi színvonalat, javuló eszközparkot és az oktatáshoz szükséges szakmai anyagok
ellátása terén kiszámíthatóságot biztosítsunk az iskolák számára .

Budapest, 2016 . június 8 .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ikotity Istvá n
(LMP) országgyűlési képviselő .,Mennyibe fog kerülni a 2851 — még önkormányzati
működtetésben lévő — intézmény állami m űködtetése éves szinten?" című, K/10825. számú
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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