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Előterjesztés  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2015. május 21-i ülésére 
 
 
Tárgy: Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye 
működtetői feladatainak ellátásáról döntés 
 
Ikt. szám: LMKOHFL/307/2/2015. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2012. 
szeptember 1-i hatályba lépése 2013. január 1. napjától struktúrájában változtatta meg 
Magyarország köznevelési rendszerét.  Az Nkt. 2013. január 1-i hatályba lépésével a 
települési önkormányzatok illetékességi területén működő köznevelési intézmények – az 
óvodai feladatokat ellátó intézmények kivételével – állami fenntartásba kerültek, amelynek 
jogszabályi hátterét az Nkt. 74. § (1) bekezdése határozta meg.  Ezen jogszabályi háttér 
alapján a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye 
fenntartói és működtetői feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át fenti 
időponttól.  
 

Az Nkt. 2015. március 25-től hatályba lépett 76. § (4)-(4a) bekezdései szerint: 
 
„(4) Az a települési önkormányzat, amelynek illetékességi területén a települési 

önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik az állami intézményfenntartó központ 
fenntartásában lévő köznevelési intézmény, a helyi önkormányzati képviselők választását 
követő év június 15. napjáig - külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében - nyújtja 
be a nyilatkozatát arról, hogy a működtetői feladatokat a helyi önkormányzati képviselők 
választását követő év szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy a működtetői feladatokat nem 
vállalja, továbbá, ha a működtetési kötelezettséget 

a) nem tudja vállalni, kérelmet a működtetési kötelezettség alóli felmentésre a 3000 főt 
meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat esetében, 

b) vállalni tudja, kérelmet a működtetésről való gondoskodás vállalására vonatkozóan 3000 
főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat esetén. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(4a) A (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában a helyi önkormányzati 

képviselők választását követő év szeptember 1-jétől 
a) a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat a 74. § (4) bekezdése 

szerinti köznevelési intézmények működtetésére köteles, 
b) a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat esetében a 

működtetői feladatok ellátásáról az állami intézményfenntartó központ gondoskodik.” 
 

Az Nkt. ezen rendelkezése értelmében minden önkormányzatnak nyilatkoznia kell fenti 
határidőig, hogy a saját tulajdonában álló és az állami intézményfenntartó központ által 
2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény működtetési feladatait a 
továbbiakban el kívánja–e látni.  
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Ahhoz, hogy az önkormányzat e döntését meg tudja hozni az alábbi jogszabályi háttér 
ismerete szükséges: 
 

Nkt 74. § (4) bekezdése a 3000 fő feletti településekre határozza meg a működtetés 
keretében ellátandó feladatokat, valamint azt, hogy mely esetben kérhet mentesítést e 
feladatok alól a település, míg az (5) bekezdése a 3000 fő alatti településre szabályozza le,  
hogy mely esetben vállalhatja át a működtetést és ennek keretében mely feladatokat kell 
ellátnia: 

 
„(4) A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a 

szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a 
települési önkormányzat - a 76. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - saját forrásai 
terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az 
ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési 
önkormányzat e kötelezettségének teljesítése alól - az ahhoz szükséges gazdasági és 
jövedelemtermelő képesség hiánya esetén, az érintett köznevelési intézmény működtetésével 
kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény működtetéséhez rendelkezésére álló 
bevételeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett - felmentést 
kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és a lakosságszám változásával összefüggő 
rendkívüli esetben mentesül. 

(5) A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja - a 
szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. A működtetés 
keretében a települési önkormányzat - a 76. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - saját 
forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, 
továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket, ha a 
működtetéssel járó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gazdasági és jövedelemtermelő 
képességgel rendelkezik és ezt az érintett köznevelési intézmény működtetési adataira és a 
működtetéshez rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó adatszolgáltatással igazolja. Ha az 
adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a működtetési képesség meglétét, a 
települési önkormányzat kérelme elutasításra kerül. 

 
Nkt. 74. §  (6a) bekezdése alapján: 
„A (4) és (5) bekezdésben meghatározott működtetés egyedi feltételeit az állami 

intézményfenntartó központtal kötött, a köznevelési intézmény által ellátott feladatokhoz 
igazodó szerződésben kell megállapítani.” 

 
Az Nkt 76. §  (1)-(3) bekezdései határozza meg részletesen  a működtető feladatait, 

melyek az alábbiak: 
  
„76. § (1) A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, 

hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan 
láthassák el. A működtető a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e 
törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan 
rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi 
előírások szerint üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az állagmegóvásról. Az 
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állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése a működtetőnek 
nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A működtető köteles a 
működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan 
vagyonvédelméről. 

(2) A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény működtetését érintő 
módosítása vagy az ezzel összefüggő infrastruktúra-fejlesztés az állam és a működtető közötti 
egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik. 

(3) A működtető feladata a köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide 
nem értve a kiszolgáló helyiségeket - bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és 
taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, 
raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata továbbá a köznevelési intézmény alapító 
okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések 
működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb 
eszközök és felszerelések karbantartása.” 

 
Fentiekre tekintettel javasolom T. Képviselő-társaim részére, hogy arról döntsünk, hogy a 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi tagintézménye 
vonatkozásában a működtetői feladatokat a helyi önkormányzati képviselők választását követő 
év szeptember 1-jétől, azaz 2015. szeptember 1-től nem kívánja ellátni az önkormányzat. 
Ennek érdekében az alábbi határozat tervezetet terjesztem Önök elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
.../2015.(…..) ÖH 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola Felsőlajosi tagintézménye 
működtetői feladatainak ellátásáról döntés 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi tagintézménye 
vonatkozásában a működtetői feladatokat a helyi önkormányzati képviselők 
választását követő év szeptember 1-jétől, azaz 2015. szeptember 1-től nem kívánja 
ellátni az önkormányzat. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy  a határozat  1.) pontjában foglalt döntéssel kapcsolatos 
valamennyi intézkedést megtegye , a szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat 
aláírja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. május 21. 

 
Lajosmizse, 2015. május 18. 

                               
            Juhász Gyula sk. 

                                                                                           polgármester  
 
 
 


