
A 2. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend: Tájékoztatás az általános iskoláinak állami fenntartásba vételéről 
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
Mint Önök előtt is ismeretes 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló 
CXC. törvény, a végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet, valamint a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központok (továbbiakban KIK-ek) megalapításáról szóló 
202/2012. (VII. 27.) kormányrendelet, mely a közigazgatási reformmal egy ütemben gyökeresen 
átalakítja a közoktatás irányítását is. 
 
1)A köznevelési törvény működtetésre vonatkozó rendelkezései 
 
Az állam alapesetben 2013. január 1-jétől - az óvodák kivételével - átveszi az általános iskolák, 
művészeti iskolák, a középiskolák, kollégiumok fenntartását, elvben megtörténik az oktatási 
intézmények (vissza)államosítása. 
A gyakorlati megvalósulást ezt a köznevelési törvény a 74. § (4) bekezdése szabályozza az alábbiak 
szerint: 
-a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi 
területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ általa 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséről.  
Saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, 
továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. E 
kötelezettség alól csak bizonyítottan hiányzó gazdasági feltételek megléte esetén mentesül. 
-a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja  az illetékességi 
területén lévő összes, saját tulajdonában álló, a KIK-ek fenntartásában működő köznevelési 
feladatot ellátó ingó és ingatlan vagyon működtetését. 
 
A működtetés egyedi feltételeit mindkét esetben a KIK-kel kötött, az intézmény által ellátott 
feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani.  
2)A működtetés fogalma 
 
A köznevelési törvény 76. §-a részletesen szabályozza a működtető kötelezettségeit: 
 
-a közoktatás feladatot ellátó ingatlan rendeltetésének megfelelően, a hatályos köznevelési, 
tűzvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi előírásoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja 
-a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viseli 
-gondoskodik az ingatlan vagyonvédelméről 
-köteles ellátni minden olyan feladatot, mely a köznevelési feladatok megfelelő színvonalú és 
biztonságos ellátásához szükséges 
-feladata különösen az intézményi működéshez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, 
szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása (a taneszközök 
beszerzését az állam finanszírozza) 



-technikai berendezések javítása, karbantartása, taneszközök beszerzése 
-az intézmény alapító okiratának a működést érintő módosítása, az ezzel összefüggő infrastruktúra-
fejlesztés az állam és a működtető közötti egyedi  megállapodás alapján történik 
-a működtető feladata az állagmegóvás, de az ezen túl jelentkező rekonstrukciós költségek fedezése 
már nem kötelessége: ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat 
 
A települési önkormányzat – kivéve a 2012. évre vonatkozó nyilatkozattétel határidejét – minden év 
május utolsó napjáig nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek 
terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést a tanévtől képes vagy nem képes 
átvállalni. 
 
A működtetés átadása esetén a köznevelési feladat ellátását szolgáló települési önkormányzati 
tulajdonú ingatlanra vonatkozóan az állami intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelői 
jog illeti meg. 
 
A fentiekből következik tehát, hogy a jövőben a háromezer főnél nagyobb lélekszámú települések 
lemondhatnak kötelező működtetési feladataikról, a háromezernél nem nagyobb települések pedig 
vállalhatják a működtetést, azaz az állam a nagyobb településektől a törvény erejénél fogva csak a 
fenntartást veszi át, a kisebbektől az intézményfenntartást és működtetést egyaránt. 
 
3)A Klebelsberg Intézményfenntartó Központokról (KIK) 
 
Az intézményfenntartó központ az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi 
hivatal, mely ellátja az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészetoktatási 
iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatos, a szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott egyes fenntartói feladatokat. 
 
Szervei: a tankerület és a megyeközponti tankerület. A tankerületek székhelye és illetékességi 
területe azonos lesz a járási hivatalok székhelyével és illetékességi területével. A megyeközponti 
tankerület a megye székhelyén működő tankerület, mely járási feladatain túl ellátja a szakképző 
iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálatok valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatások 
fenntartói feladatait is.  
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központot elnök, a tankerületeket a tankerületi igazgató vezeti.  
 
A KIK-ek szervezeti és működési szabályzata várhatóan részletesen tartalmazza majd a 
köznevelésről szóló törvény 83. §-ban jelzett fenntartói kötelezettségek gyakorlásának módját, az 
állam és intézménye, valamint a működtető önkormányzat közötti együttműködés még le nem 
szabályzott eseteit.  
 
Az intézményfenntartó központ tehát egy olyan intézményrendszer-irányító, a pedagógus 
álláshelyekkel és bérrel járási szinten gazdálkodó, különböző gazdálkodási és munkáltatói jogokkal 
felruházott szervezet lesz, mely az állam nevében ellátja a járásban található összes általános iskola  
(esetleg gimnázium) fenntartását, s e feladat mellett azoknak az általános iskoláknak a működtetési 
feladatait is, melyekről a települési önkormányzatok (elsősorban a 3000 fő alattiak) nyilatkozatban 
lemondtak. 
 
4)A működtetésről való lemondás lehetősége 
 
A köznevelésről szóló törvény 97. § (24) bekezdése határozza meg a működtetéssel kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételének határidejét.  
Az önkormányzatok 2012. szeptember 30-ig az állami intézményfenntartó központnak szándékukat 



nyilvánítják, 2012. október 30-ig döntenek arról, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett 
bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a 3000 főt meg nem haladó 
lakosságszámú település esetén a működtetést az államtól képes átvállalni, illetve 3000 fő 
lakosságszám feletti település esetén a működtetést nem képes átvállalni.  
 
Egyelőre tehát minden 3000 fő alatti önkormányzatnak szándéknyilatkozatot kell tennie, a 3000 fő 
felettinek csak akkor, ha a gazdálkodási adatai alapján szeretné átadni az államnak a fenntartás 
mellett az intézmények működtetését is.  
 
5)A működtetésről való lemondás eljárásrendje 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 43. § (1) bekezdésében 
szabályozottak szerint az önkormányzatok vállalási szándékukat a R. melléklete szerinti adatlap erre 
a célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy 
eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatóság (a kincstár települési önkormányzat 
szerint illetékes területi szerve) részére postai úton történő megküldésével jelzik. 
 
Sajnálatos, de egyelőre kevés az információ a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek 
alakulásáról, a 2013. évre vonatkozó költségvetési törvénytervezet csak az óvodák működtetéséhez 
és fenntartásához rendel forrást. Az önkormányzatoknak tehát a jelenleg rendelkezésre álló 
elégtelen adat és az elmúlt évek tapasztalatai alapján kell szándéknyilatkozatot tenniük. Az októberi 
döntéshozatal idejére pedig remélhetően megalapozottabb pénzügyi számítások alapján kell majd 
végső döntést hozniuk. 
 
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. az előterjesztés szöveges részében ismertetettek szerint  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Nem ismert.  
 
IV. Határozat-tervezet:  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2012. (…) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete -
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. tv. 74. § 
(5), a 97. § (24) bekezdésében és a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.24.) Kormányrendelet 
43. § (1) bekezdésében valamint annak 6. számú mellékletében 
foglaltakra -, úgy határozott, hogy: 
 
a)Monostorpályi Község Önkormányzata az illetékességi területén 
lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak, ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt., 76. §-a 
szerinti működtetését képes vállalni. 
 
b) Monostorpályi Község Önkormányzata az illetékességi területén 



lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak, ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt., 76. §-a 
szerinti működtetését nem képes vállalni. 
 
Monostorpályi Község Önkormányzata felhatalmazza Szabó József 
polgármestert és Juhász Péter jegyzőt a szándéknyilatkozat aláírására. 
Felelős: a polgármester 
Határid ő: 2012. szeptember 30. 

 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határzat – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2012. szeptember 24.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  


