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Tisztelt képviselő testület! 
 
Mellékelten csatolom Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának levelét. 
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§ (3) bekezdésére, valamint a 
Képviselő-testület határozatára hivatkozva, az általa működtetett intézménybe járó, újpesti 
állandó lakcímmel nem rendelkező tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól működési 
hozzájárulást igényelnek. 
Tájékoztatásuk szerint intézményükbe 1 db újhartyáni lakosú tanuló jár, utána 153.941.-/év 
működési költséget kérnek. 
 

76. §120  
(3)121 A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl 

jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati 
úton támogatást nyújthat. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményben az állami intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig 
az intézményvezető javaslatára, az állami intézményfenntartó központ jóváhagyásával a működtető által 
beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket, továbbá a taneszközöket az állam 
finanszírozza. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti 
önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet. 

 
Állásfoglalást kértem ez ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi 
Főosztályvezetőjétől, mert több kérdés és problémát is felvet a megkeresés.  
Kérdés abból a szempontból is fontos, mert ne csak 1 általános iskolás tanuló jár át más 
településre (pl. kis gimnázium) hanem több. A törvény nem rendelkezik arról, hogy milyen 
számítás alapján kell vagy lehet megállapítani a működési költségeket. Milyen 
jogkövetkezménye van annak, ha az Önkormányzat nem köt szerződés, és nem fizeti meg a 
működési költséget. Amennyiben  a működési hozzájárulás kifizetése jogos, és más település 
is hasonló igény nyújt be felénk, annak a költsége meghaladhatja a 10 millió forintot is, 
amennyiben ez a középiskolásokra is igaz eléri a 30 millió forintos évi összeget. 
 
A Kormányhivataltól érkezett választ haladéktalanul továbbítom a Képviselő-testület felé, 
illetve ha az ülésig nem kapunk választ javaslom a napirend elnapolását.  


