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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. szeptember hó  25-én     tartandó ülésére. 

 

N a p i r e n d :  A Nemzeti  köznevelési törvény  végrehajtásával  kapcsolatos  

                            önkormányzati feladatok 

E l ő a d ó:         Zsombok  Lajos polgármester 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A  Nemzeti  köznevelésről szóló   törvény  szeptemberi  életbe  léptetéséhez   fontos 

szabályokat  tartalmazó  végrehajtási   rendeletet   fogadott  el a  kormány. 

 

A 229/2012./VIII.28./  kormányrendelet    a többi között meghatározza a közoktatási  

információs  rendszer  ( KIR)  átalakítását, melynek célja a naprakész, hiteles, a tervezéshez  

és a pedagógusok  munkájához nélkülözhetetlen, könnyen  kezelhető adatbázis kialakítása. 

Ennek érdekében  egységes  informatikai   rendszer épül ki. 

 

A kormányrendelet  másik fontos intézkedése szerint  a kormányhivatal helyett  az állami  

intézményfenntartó  központhoz kerül   a pedagógusok  állandó helyettesítési rendszerének 

működtetése.  

 

A nemzeti  köznevelésről szóló  2011. évi  CXC. törvény  74.§. (1), (4) - (5)  bekezdése 

szerint   2013. január hó 1-jétől: 

- az állam gondoskodik  - az  óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 

többi gyermekkel  együtt  nevelhető, oktatható   sajátos  nevelési igényű   gyermekek   óvodai  

nevelése  kivételével -  a köznevelési  alapfeladatok ellátásáról. 

 

-  a 3.000 főt meghaladó  lakosságszámú  települési  önkormányzat   gondoskodik  - a 

szakképzésről   szóló  törvény   5.§. (1)  - (4)  bekezdései   szerinti   szakképző iskola 

kivételével  - az illetékességi területén  lévő összes, saját tulajdonban 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 (( (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. )) 



   - 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.  
 

A Nkt. 97. §. (24)  bekezdése  - amely  2012. szeptember  2-án lépett  hatályba  - az 

alábbiakról rendelkezik: 

 

2012. évben   szeptember hó  30-ig   szándékát  nyilvánítja   az  állami  intézményfenntartó 

központnak   és 2012. október hó  30.-ig   dönt  a  települési önkormányzat  arról, hogy  a  

rendelkezésére álló  saját és  átengedett   bevételek terhére  a következő évben  kezdődő  

tanévtől 

a.)  3.000 főt  meg nem haladó  lakosságszámú   település esetén  a  működtetést  az államtól 

       képes  átvállalni, 

b.) 3.000 fő lakosságszám   feletti település esetén  a működtetést   nem képes  vállalni. 

 

 A fentieket  összefoglalva: 

- 2013. január 1-jétől  az állam gondoskodik a köznevelési  alapfeladatok ellátásáról,  

 

- a 3.000 főt  meghaladó lakosságszámú  települések  pedig  kötelesek  gondoskodni   az  

illetékességi területükön lévő  összes, saját tulajdonukban álló, de  az állami 

intézményfenntartó központ  által fenntartott  köznevelési  intézmény  feladatainak  ellátását  

szolgáló    ingó és ingatlan  vagyon működtetéséről.  

 

- a törvény azonban lehetőséget  ad a  fenti kötelezettség    ( 3.000 fő  feletti települések  

köznevelési  intézmény feladatellátását  szolgáló  ingó  és ingatlan vagyon működtetési  

kötelezettsége   )  alóli mentesülésre az alábbiak szerint :  

 

o 2012. évben  szeptember  30-ig  egy szándéknyilatkozatot  kell elfogadni  és 

megküldeni az  állami intézményfenntartó  központnak arról, hogy a köznevelési 

intézmény működtetését  a következő   naptári évben  kezdődő tanévtől  - vagyis a  

2013/2014-es  tanévtől   - a 3.000 fő  feletti  lakosságszámú  település  nem  vállalja; 

majd ezt a szándéknyilatkozatot  megerősítve   2012. október hó  30-ig  kell erről egy 

döntést  is hozni.  

 

o 2013. január 1-jét  követően   ezt  a külön jogszabályban    - a nemzeti köznevelési 

törvény  végrehajtásáról   szóló   229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet   V. fejezetében  

- meghatározott  módon lehet majd  - a következő  naptári évben  kezdődő (!)  tanévre  

vonatkozóan  - megtenni,  mégpedig   a Nkt. 76.§. (4)  bekezdése  alapján    május  

utolsó  munkanapjáig.  

  

A törvény szerint   a  3.000 főt   meghaladó  lakosságszámú   települések   kötelesek  

gondoskodni   az ingó és ingatlan vagyon működtetéséről  ezért  szándéknyilatkozatot   csak   

akkor kell elfogadni, ha  a képviselő-testület  nem  vállalja   a köznevelési  intézmény 

működtetését.  

 

Amennyiben  nem    vállalja  a   képviselő-testület   az ingó és ingatlan vagyon működtetését  

a következő   szándéknyilatkozatot  kell  tenni: 

 



 

S z á n d é k n y i l a t k o z a t 

 

a 3.000 fő lakosságszámot meghaladó  önkormányzat   részéről, a  nemzeti  köznevelésről 

szóló  2011. évi CXC. törvény  ( Nkt.)  97.§.(24) bekezdés   b.) pontja alapján 

 

Lengyeltóti Város  Önkormányzata  képviseletében  nyilatkozom, hogy  az Nkt. 74.§.(4)  

bekezdésében  foglaltak alapján  az Önkormányzat   rendelkezésére   álló   saját  és átengedett  

bevételek  terhére, a  saját tulajdonában álló  - az állami  intézményfenntartó központ  által 

fenntartott  köznevelési  intézmény   feladatinak  ellátását  szolgáló   - ingó és ingatlan  

vagyon  működtetését  nem képes   vállalni.  

Lengyeltóti, 2012. szeptember .... 

 

 

    jegyző    polgármester 

 

Határozati javaslat:  

 

1./ A Lengyeltóti  Városi  Önkormányzat Képviselő-testülete    a   saját tulajdonában álló   

köznevelési  intézmény   feladatainak    ellátását  szolgáló   - ingó, és  ingatlan   vagyon 

működtetésével kapcsolatos   fenti    szándéknyilatkozat  aláírására   felhatalmazza  a 

polgármestert  és a jegyzőt. 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős :  polgármester, jegyző  

 

2./ A Lengyeltóti  Városi  Önkormányzat Képviselő-testülete    a   saját tulajdonában álló   

köznevelési  intézmény   feladatainak    ellátását  szolgáló   - ingó, és  ingatlan   vagyon 

működtetésével kapcsolatos   fenti    szándéknyilatkozat  aláírására  nem    hatalmazza   fel   

a polgármestert  és a jegyzőt. 

 

Lengyeltóti, 2012. szeptember 19. 

 

         Zsombok Lajos 

            polgármester 

 

 
 

Az előterjesztést készítette: 

 

Posza Jánosné 

pénzügyi ügyintéző 

 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

          jegyző 


