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Az Országgyőlés 2011 decemberében elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól, a 
nemzetiségek jogairól, a szakképzésrıl, továbbá a nemzeti köznevelésrıl szóló törvényeket. Az új 
törvények alapján, 2013. január 1-jétıl jelentısen átalakul a helyi önkormányzatok szerepe a 
közfeladatok ellátásban. Ez elsısorban az iskolákat érinti, mert az új köznevelési törvény alapján a 
jövıben a köznevelési feladatok ellátásáról – az óvodai nevelés kivételével – az államnak kell 
gondoskodnia. Vagyis az általános iskolák, a gimnáziumok, a szakközépiskolák és a szakiskolák 
fenntartói joga ezentúl az államot illeti. 
Az iskolák felett a szakmai felügyeletet az újonnan felállított Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fogja gyakorolni a tankerületek igazgatóin keresztül. Az állami átvétel a kerületi önkormányzat által 
fenntartott kilenc iskolát, valamint a Nevelési Tanácsadót érinti. 
A Hegyvidéki Önkormányzat területén létrejövı tankerület igazgatója Fodor Gábor úr lesz. 
Önkormányzatunknak a jogszabályok kizárólag mőködtetıi jogosítványokat engedélyeznek. Ezek 
közé tartozik az épületek üzemeltetése, karbantartása, állagmegóvása, a mőködtetéssel kapcsolatos 
közterhek költségeinek viselése, az ingatlan vagyonvédelmérıl való gondoskodás, a közétkeztetés 
lebonyolítása, továbbá minden olyan feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a 
köznevelési feladatokat megfelelı színvonalon és biztonságosan láthassák el. 
 
Mindez nagyon komoly változást jelent a magyar közoktatásban, és épp ezért nagyon komoly 
szervezımunka elızte meg, annál is inkább, mert igen értékes intézmények jövıjérıl van szó, 
amelyekre nagyon büszkék vagyunk. A kerület tanulói az országos készség- és képességmérésen az 
összesített adatok szerint kiválóan teljesítettek. Különösen a hegyvidéki önkormányzati fenntartású 
iskolák 6., 8. és 10. évfolyamainak diákjai, akik mindkét kompetencia területen, úgy matematikában, 
mint szövegértésben, országosan a legmagasabb pontszámot érték el.  Ezért is tartjuk fontosnak, hogy 
nagyobb zökkenık nélkül történjen meg az átállás; látva az elıkészítésben résztvevık munkáját, a 
gondosan kidolgozott menetrendet, joggal bízhatunk ebben. Önkormányzatunk mindenben segíteni 
fogja ezt a folyamatot, de utána is számíthatnak arra az érintett oktatási intézmények, hogy erınkhöz 
mérten mindig támogatni fogjuk munkájukat. Közös célunk, hogy a változásoktól függetlenül 
fennmaradjon a hegyvidéki iskolákban folyó oktatás eddigi magas színvonala, és az idejáró gyermekek 
nyugodt körülmények között folytathassák megkezdett tanulmányaikat. 
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