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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései meghatározzák az eddig 
önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő köznevelési intézmény (Általános Iskola) 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésének további feltételeit.  
 
A törvény ide vonatkozó részei a következők: 
 
74. § (4) A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik ... 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. ... 
 
(5) A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja ... az 
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. 
 
(6) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott működtetés egyedi feltételeit az állami 
intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó 
szerződésben kell megállapítani. ... 
 
76. § (1) A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló 
ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az 
ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és 
egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtető köteles a 
működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan 
vagyonvédelméről.  
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A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az 
ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el.  
Ennek keretében a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények 
működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások 
megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása.  
A működtető feladata működtetni, karbantartani  a köznevelési intézmény alapító 
okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, 
karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-
ellátáshoz szükséges eszközöket. 
 
(2) 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. 
 
(3) 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. A taneszközök beszerzését 
az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók 
lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet. 
 
(4) A települési önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat arról, hogy a 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben 
kezdődő tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem 
képes vállalni. 
 
(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan az állami 
intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, mindaddig, amíg a 
köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  
E rendelkezés nem alkalmazható, ha az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú 
ingatlant a települési önkormányzat működteti. Az állami intézményfenntartó központ 
vagyonkezelői jogának fennállása alatt vagy mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat 
ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingatlant a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe 
csak abban az esetben adhatja, ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. 
 
 
Az önkormányzatnak meg kell vizsgálnia, hogy bevételei alapján és az intézmény 
fenntartási költségeit figyelembe véve képes-e tovább fenntartani, ill. működtetni az 
iskola épületeit. 
Amennyiben az önkormányzat a költségvetése alapján nem látja biztosítottnak az 
oktatási intézmény fenntartásával járó költségek finanszírozását, a törvény lehetőséget 
biztosít arra, hogy 2013. május hó utolsó munkanapjáig nyilatkozzon arról, hogy a 
következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést tudja-e vállalni, vagy azt is 
átadja az államnak. 
 
A  törvény  97. §-ának (24) §-a az alábbiakat tartalmazza:   
 
2012. évben szeptember 30-áig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó 
központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben 
kezdődő tanévtől 
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a) 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a működtetést az államtól 
képes átvállalni, …” 
 
 
A törvény szerint tehát a 3000-nél kisebb lakosú településeken állami intézményfenntartó 
központ működteti majd az iskolákat, viszont a települések átvállalhatják az iskola 
működtetését az államtól a rendelkezésükre álló saját és átengedett bevételek terhére, de 
állami normatívát nem kap hozzá az önkormányzat.  
 
A működtetés csak az üzemeltetést takarja, azaz az önkormányzatok fizetik az épület 
karbantartási költségeit, a rezsit, stb., viszont a pedagógusok bérét nem.  
 
A törvény nem rendelkezik a technikai alkalmazottak (karbantartó, takarító, iskolatitkár) 
bérének finanszírozásáról!? 
 
Az Általános Iskolára vonatkozó  2012. évi költségvetése: 
 
Általános Iskola Bevételei 
és Kiadásai 

    

Bevétel:     
  normatíva 47.909.000.- Ft 
 ÖNK-i finanszírozás 38.020.000.-Ft 
 Intézményi bevétel 2.063.000.-Ft 

Összes bevétel:  87.992.000.-Ft 
Kiadás     
  személyi jellegű 54.711.000.- Ft 
  járulék 14.772.000.- Ft 

  
dologi kiadás (irodaszer, szakmai 
anyag, vegyszer. telefon) 10.889.000.- Ft 

  dologi kiadás (rezsi) 7.620.000.- Ft 
 Összes kiadás   87.992.000.- Ft 
 2012-ben önk által 
hozzátett saját bevétel:  40.083.000.- Ft 
 
 
A fentiekből adódóan, hiába vállalja át az önkormányzat a működtetést, az iskola dolgaira 
semmilyen ráhatása nem lesz! 
 
Hogy az Önkormányzat jól tudjon dönteni természetesen azt is kellene tudni, hogy a 
következő években milyen központi elvonásra számíthat.  
Ezzel kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztérium a honlapjára feltette, a 2013-ban várható 
helyi önkormányzati finanszírozásról szóló tájékoztatóját, valamint a 2013 évi költségvetési 
törvénytervezet is az alábbi fontos pontokat tartalmazza: 
 

-Az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás, ehhez a költségvetés a pedagógus és 
nevelő munkát segítők bérét, és eszközöket teljes mértékben biztosítja, a szakmai és 
üzemeltetési kiadásokhoz hozzájárul. 
 
-A másik fő feladata az önkormányzatoknak a szociális és gyermekjóléti ellátás. A 
szakellátás 2013-tól teljes mértékben állami feladat lesz, az alapellátás marad az 
Önkormányzatoknál. 
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-Egyéb ágazati feladatként a települési önkormányzatok feladata a kulturális feladatok, 
melynek támogatása 2013-tól külön felhasználásúként jelenik meg a költségverésben.  
Változások 2012- évhez képest: 
-A gépjárműadó átengedett mértéke 100%-ról 40%-ra csökken, azaz 2012. évben 40 
millió forintos bevétel helyett 2013 évben csak 16 milliót tervezhetünk. 
 
-A helyben maradó SZJA részesedés megszűnik, azaz a 2012 évben betervezett 38 
millió helyett 2013-ban erre 0 Ft tervezhető. 
 
-A jövedelemkülönbség mérséklésére bevezetett „adóerőképesség” elvonás, mint 
jogintézmény megszűnik, azaz 2012. évben betervezett -66 millió forint helyett 2013-
ban elvonásra nem kell számítani. 
 
-A helyi adók rendszere nem változik, azaz 2012 évben 215 millió forintos bevétellel 
2013-ban is tervezhetünk. 
 

 
 
 

Határozati javaslat: 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 
Szándéknyilatkozat az Általános Iskola jövőbeni működtetéséről 

 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát nyilvánítja az állami 
intézményfenntartó központnak arról, hogy - Újhartyán község, mint 3000 főt meg nem 
haladó lakosságszámú település - az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételek terhére - a következő naptári évben kezdődő tanévtől - a Újhartyáni Általános 
Iskola működtetését az államtól képes átvállalni. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2012. szeptember 30. 
 
 


