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Elıterjesztés 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. szeptember 24-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy:  Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola további mőködtetése 
Iktatószám: II/740/1/2012.  
 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2012. 
szeptember 1-i hatályba lépése 2013. január 1. napjától stuktúrájában változtatja meg 
Magyarország jelenlegi köznevelési rendszerét.  Az Nkt. 2013. január 1-i hatályba lépésével a 
települési önkormányzatok illetékességi területén mőködı köznevelési intézmények – az 
óvodai feladatokat ellátó intézmények kivételével – állami fenntartásba kerülnek, amelynek 
jogszabályi hátterét az Nkt. 74. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint határoz meg.   
Az Nkt. 74. § (1)-(2) bekezdései értelmében, 2013. január 1. napjától az állam gondoskodik 
– az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel tanulóval 
együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése kivételével - a 
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A köznevelési feladatokat az állam intézmény 
alapításával és fenntartásával, továbbá egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött 
köznevelési szerzıdés útján látja el. Az óvodai nevelésrıl a települési önkormányzat 
intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerzıdés révén gondoskodik. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatási feladatok ellátására intézményfenntartói 
társulást tart fenn. A társulás tevékenységi körében kötelezı közoktatási-köznevelési 
közfeladatokat, óvodai-nevelési, alapfokú nevelési és oktatási feladatokat, általános iskolai 
nevelést-oktatást, kollégiumi ellátást és bölcsıdei ellátást lát el. Tekintettel arra, hogy az Nkt. 
alapján 2013. január 01-tıl az állam gondoskodik a fent részletezett kivétellel a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról, a társulásban részt vevı települési önkormányzatok külön-külön 
nyilatkoznak és döntenek az általános iskola mőködtetésének átadásáról, vagy 
megtartásáról.  
 
Az Nkt. 74. §. (4) bekezdése (2013. január 01. napján hatályos szövege szerint) alapján a 
3000 fıt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a 
szakképzésrıl szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképzı iskola kivételével - az 
illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon mőködtetésérıl. A mőködtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. 
§ (3) bekezdésben foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat 
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon mőködtetésével 
összefüggı személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági 
és jövedelemtermelı képességgel összefüggı feltételek hiányában külön jogszabályban 
meghatározott módon mentesül. 
Az Nkt. 74. § (5) bekezdése alapján a 3000 fıt meg nem haladó lakosságszámú települési 
önkormányzat vállalhatja – a szakképzésrıl szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti 
szakképzı iskola kivételével – az illetékességi területén levı összes, saját tulajdonában álló, 
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az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetésérıl való gondoskodást. 
Ebbıl következik, hogy az állam 2013. január 1. napjától a 3000 fıt meghaladó 
lakosságszámú települések esetében a települési Önkormányzatok területén mőködı 
köznevelési intézmények esetében megosztja a fenntartói valamint a mőködtetıi feladatokat.  
 
Az Nkt. 74. § (6) bekezdése szerint a 74. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott mőködtetés 
egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott 
feladatokhoz igazodó szerzıdésben kell megállapítani.  
 
Az Nkt. 76. §-a 2013. január 01. után a mőködtetı települési önkormányzatok feladatait a 
következıképpen szabályozza: 

1. A mőködtetı feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant 
az e törvény keretei között kötött szerzıdésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan 
rendeltetésének megfelelı, hatályos köznevelési, tőzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi 
elıírások szerint üzemeltesse, karbantartsa.  
A mőködtetı köteles a mőködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat 
viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelmérıl. A mőködtetı köteles ellátni minden 
olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat 
megfelelı színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a mőködtetı feladata 
különösen a köznevelési intézmények mőködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, 
anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek 
pótlása. A mőködtetı feladata mőködtetni, karbantartani  a köznevelési intézmény alapító 
okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani , 
karbantartani  a tulajdonában lévı taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-
ellátáshoz szükséges eszközöket. 

2. A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény mőködtetését érintı 
módosítása vagy az ezzel összefüggı infrastruktúra-fejlesztés az állam és a mőködtetı közötti 
egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik. 

3. A mőködtetı feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az 
állagmegóváson túl jelentkezı rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem 
kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök 
beszerzését az állam finanszírozza. A mőködtetı az általa mőködtetett intézménybe járó 
tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a mőködtetéshez hozzájárulást igényelhet. 

4. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan az 
állami intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelıi jog illeti meg, mindaddig, 
amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szőnik. E rendelkezés 
nem alkalmazható, ha az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlant a 
települési önkormányzat mőködteti. Az állami intézményfenntartó központ vagyonkezelıi 
jogának fennállása alatt vagy mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott 
ingatlanban meg nem szőnik, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlant 
a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az 
esetben adhatja, ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. 
 
Az Nkt. 97. § (24) bekezdése szerint 2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja 
az állami intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési 
önkormányzat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 
következı naptári évben kezdıdı tanévtıl 
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a) 3000 fıt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a mőködtetést az államtól 
képes átvállalni, 

b) 3000 fı lakosságszám feletti település esetén a mőködtetést nem képes vállalni. 
 
A jogszabály tehát lehetıséget biztosít arra, hogy a Képviselı-testület szándékát fejezze ki az 
általános iskolai, az alapfokú mővészetoktatási valamint a kollégiumi köznevelési feladatok 
mőködtetésének 2013/2014-es tanévtıl kezdıdıen az állami intézményfenntartó központnak 
történı átadásáról. Ez a jogszabály adta lehetıség minden 3000 fı lakosságszám feletti 
önkormányzat számára 2012. szeptember 30. napjáig áll nyitva.  
 
A szándéknyilatkozat benyújtásának feltételeit az Nkt. végrehajtására kiadott 229/2012. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányre ndelet) 43. § (1) bekezdése az 
alábbiak szerint szabályozza: 
 
(1) A települési önkormányzat az Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti vállalási szándékát a 6. és 
7. mellékletnek megfelelı adatlapnak az erre a célra létrehozott honlapon történı kitöltésével 
és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati 
példányban az Igazgatóság részére postai úton történı megküldésével jelzi. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatlap eredeti példányát az Igazgatóság a benyújtástól számított 
5 napon belül továbbítja a miniszter részére.  
 

A – 2013. január 01. napján hatályba lépı - Nkt. 76. § (4) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezésére álló 
saját és átengedett bevételek terhére a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl a 
mőködtetést az államtól képes átvállalni vagy a mőködtetést nem képes vállalni. 
 
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselı-testület Felsılajos Község illetékességi 
területén mőködı köznevelési intézmény 2013/2014-es tanévtıl kezdıdı mőködtetési 
kötelezettsége vállalásáról szóló szándéknyilatkozata benyújtásával a határozat-tervezetben 
foglaltak szerint döntsön.  

 
Határozat-tervezet 

 
…/2012. (…) ÖH. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény  
97. § (24) bekezdés a) pontja alapján meghozott döntésrıl 

Határozat 
  

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 97. § (24) bekezdés 
a) pontja alapján vállalja  az önkormányzat illetékességi területén lévı, saját 
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon a 
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-a szerinti mőködtetését. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 6. 
melléklete szerinti szándéknyilatkozatot aláírja és azt a 7. melléklettel együtt a 
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kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve részére 
benyújtsa.  

 
         Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2012. szeptember 24., és 2012. szeptember 30. 
 

Felsılajos, 2012. szeptember 20. 

 

         Juhász Gyula sk. 
            polgármester 


