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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) az általános- 

és középiskolai oktatást állami feladatként határozza meg, az óvodai ellátás továbbra is 

önkormányzati feladat, mely feladatot az Önkormányzat a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 

Társulás útján lát el. A törvény az oktatási intézmények esetében a fenntartói és működtetői 

feladatokat megosztja, az önkormányzatok a működtetői feladatkört látják el.  

A Nkt. 74. § (4) bekezdése alapján 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. 

 

Az Nkt. 76. § rendelkezései alapján 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 a 

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 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. 
 

A települési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év 

március 31. napjáig nyújthat be kérelmet, ha a következő tanévtől a működtetést az államtól 

képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni. 
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A törvény végrehajtási rendelete részletezi, milyen esetekben mentesülhet az önkormányzat 

a működtetési kötelezettség alól. Az önként vállalt feladatok, illetve a fejlesztési célú pénzeszközök 

aránya ebben jelentős szerepet játszik.  

A működtetői feladatokat az önkormányzat a Békési Városgondnokság útján ma is ellátja, 

kiadásai az éves költségvetésben megtervezésre kerültek. Jelenlegi ismereteink szerint a feladat 

ellátását vállalni tudjuk az 5 éves képviselői ciklus egészére, ezért kérem a T. Képviselő-testülettől 

az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő és az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési feladatot ellátó intézményi 

ingatlanok működtetését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) 

bekezdése és 76. § (1)-(3) bekezdése szerint - az 5 éves képviselői ciklus egészére – 2020. 

március 31-ig vállalja. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

   

Békés, 2015. március 17. 

 

          Izsó Gábor  

         polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


