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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) lényeges elemei 2012 

szeptemberével léptek hatályba, illetve szeptember elsejével hatályba lépett a végrehajtására kiadott 

229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban Vhr1.) és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban Vhr2.) is. Az utóbbi kettő számos új és azonnali végrehajtást igénylő 

feladatot ad az önkormányzatoknak, intézményeknek. 

Az Nkt. az általános- és középiskolai oktatást állami feladatként határozza meg, az óvodai ellátás 

továbbra is önkormányzati feladat.  A törvény az oktatási intézmények esetében a korábbi fenntartói 

feladatokat megosztja fenntartói és működtetői feladatokra, az önkormányzatok a működtetői 

feladatkört kapják: 

működtető: az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami 

köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti. 

Az Nkt. 74. §. (4) bekezdése szerint: „A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési 

önkormányzat gondoskodik – a szakképzésről szóló törvény 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti 

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) bekezdésben 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 kötelezettsége alól 

gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek hiányában külön jogszabályban 

meghatározott módon mentesül.” 

Az Nkt. 97. § (24) bekezdésében foglaltak szerint 2012. évben a települési önkormányzat 

szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett 

bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést nem képes vállalni. 

2012. október 30-ig a települési önkormányzat dönt arról, hogy a rendelkezésére álló saját és 

átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést nem képes 

vállalni.  
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A Vhr1. 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 jövőben ezt a nyilatkozatot május 30-ig kell megtenni. Szeptemberi testületi ülésünkön a 

működtetés vállalásának szándékáról már nyilatkoztunk, most a végleges döntés meghozatalára 

kérjük a képviselő-testületet azt alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint.  

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata 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 vállalja. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

   

Békés, 2012. október 15. 

 

          Izsó Gábor  

         polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


