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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdése 
szerint: „(4) A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakkép-
ző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intéz-
ményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. § (3) be-
kezdésében foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához 
szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő szemé-
lyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettségének teljesítése alól - az ahhoz szükséges 
gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiánya esetén, az érintett köznevelési intézmény működte-
tésével kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény működtetéséhez rendelkezésére álló be-
vételeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett - felmentést kérhet, továb-
bá egyes területszervezéssel és a lakosságszám változásával összefüggő rendkívüli esetben mente-
sül." 

Az Nkt. 76. §-a 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 az Nkt. keretei között kötött 
szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos közneve-
lési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemelteti, karbantartja, gondosko-
dik az állagmegóvásról. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fede-
zése a működtetőnek nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A mű-
ködtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az 
ingatlan vagyonvédelméről.  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.  A működtető feladata a köznevelési közfeladat-
ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket - bútorzata, a nevelőmun-
kát 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 okira-
tában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések működtetése, 
javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések 
karbantartása. 

2015. március 25-én lépett hatályba az Nkt. 76. § (4) bekezdése, amely szerint az a települési ön-
kormányzat, amelynek illetékességi területén a tele pülési önkormányzat tulajdonában lév ő 
épületben m űködik az állami intézményfenntartó központ fenntart ásában lév ő köznevelési in-
tézmény, a helyi önkormányzati képvisel ők választását követ ő év június 15. napjáig - külön 
jogszabályban meghatározott eljárás keretében - nyú jtja be a nyilatkozatát arról, hogy a m ű-
ködtet ői feladatokat a helyi önkormányzati képvisel ők választását követ ő év szeptember 1-jét ől 
el kívánja látni vagy a m űködtet ői feladatokat nem vállalja,  továbbá, ha a működtetési kötelezett-
séget 



 

 

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 határid ő elmulasztása jogveszt ő. 

Az Nkt. 76. § (4) bekezdésében meghatározott nyilat kozat hiányában a helyi önkormányzati 
képvisel ők választását követ ő év szeptember 1-jét ől 

a) a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat a  74. § (4) bekezdése sze-
rinti köznevelési intézmények m űködtetésére köteles, 

b) a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat esetében a működtetői fe-
ladatok ellátásáról az állami intézményfenntartó központ gondoskodik. 

Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan az állami intéz-
ményfenntartó központot 

a) ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési önkormányzat nem 
működteti, 

b) ingyenes használati jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési önkormányzat működteti, 

mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat állami intézményfenntartó központ részéről történő ellátása 
az adott ingatlanban meg nem szűnik. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 39. §-a szerint „A települési önkormányzat a köznevelési intézmény 
feladatait szolgáló ingatlan Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti működtetési kötelezettsége alóli mentesü-
lésre vagy az Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti működtetés vállalására vonatkozó kérelmét az erre a 
célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy ere-
deti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint ille-
tékes területi szerve  részére postai úton történő megküldésével nyújthatja be. 

A Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése szerint: „ A 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a mi-
niszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter - a mi-
niszter által létrehozott és működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján - a 39. § (1) bekezdése 
szerinti kérelem miniszterhez történő megküldésétől számított 10 napon belül együttesen 

a) dönt arról, hogy működtetési képesség hiányában a települési önkormányzatot nem terheli az 
Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség, 

b) meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a működ-
tetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg, vagy 

c) helyt ad a települési önkormányzat Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti működtetés vállalására vo-
natkozó kérelmének, vagy azt elutasítja. 

Az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat a Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti döntés esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 9 napon belül az 5. 
mellékletnek megfelelő adatlapnak az erre a célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt 
rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgató-
ság részére postai úton történő megküldésével tájékoztatja a minisztert a hozzájárulás feltételei válla-
lásáról hozott döntéséről. 

A köznevelési intézmény Nkt. 76. § (1) és (3) bekezdése szerinti működtetési feladatát ellátó települé-
si önkormányzatot (a továbbiakban: köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat) az 
Nkt. 74. § (6a) bekezdése alapján megkötött egyedi működtetési szerződés alapján a Korm. rendelet 
8. mellékletben meghatározott 

a) működtetési kiadásokra kiterjedő kötelezettség terheli, és 

b) tevékenységekből származó bevétel illeti meg. 

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg, és döntsön a határozati javaslat elfo-
gadásáról. 



 

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

- Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testületének 246/2012. (IX. 24.) számú ön-
kormányzati határozata a Kvassay Jen ő Általános Iskola Intézmény épületének m űködtetésér ől  

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő–testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint a 
Kvassay Jenő Általános Iskolát 2013. január 1-től a továbbiakban is képes működtetni.  

- Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő– testületének 303/2012. (XII. 11.) határozata 
a Kvassay Jen ő Általános Iskola átadás – átvételének megállapodás áról 

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete megismerte a Kvassay Jenő Általános 
Iskola átadás – átvételéről szóló megállapodást és azt úgy hagyja jóvá, hogy a megállapodás mellék-
letét képezi egy kiegészítő megállapodás. Így hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírá-
sára. 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény   

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI -JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2015. (V. 27.) számú határozata a 
köznevelési intézmény további m űködtetésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 76. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, úgy határoz, / nyilatkozik, hogy az önkormányzat 
illetékességi területén működő és az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő Kvassay 
Jenő Általános Iskola működtetői feladatait 2015. szeptember 1-jét követően is el kívánja látni.  

Őrbottyán, 2015. május 13. 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 118/2015. (V. 27.) számú határozata a  
köznevelési intézmény további m űködtetésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény  76. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, úgy határoz, hogy az önkormányzat illetékességi 
területén működő és az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő Kvassay Jenő Általá-
nos Iskola működtet ői feladatait  2015. szeptember 1-jét követően is el kívánja látni.   

 
Felelős:    polgármester 
Végrehajtást végzi:   településüzemeltetés 
Határid ő:   nyilatkozat megküldésére: 2015. június 15. 
 
 


