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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület   2012. szeptember  hó 30.-án tartott  ülésének napirendjén szerepelt   az 

önkormányzat   tulajdonában lévő  köznevelési intézmények    2013. január hó 1-től   történő  

működtetéséről   szóló előterjesztés megtárgyalása.  

 

A Somogy Megyei  Kormányhivataltól érkezett   tájékoztató  alapján  az előterjesztést  a 

képviselő testület  levette  napirendjéről, mivel legkésőbb november 15-én nyilatkozhat 

önkormányzatunk az oktatási intézmény működtetéséről. 

A 2013. évi  központi költségvetést megalapozó  egyes törvények módosításáról szóló   

T/7677/24 számú   javaslat szerint  módosításra kerülnek   a nemzeti köznevelésről  szóló 

2011. évi  CXC. törvény  (Nkt)  egyes  rendelkezései is, melyekkel további információkra 

számítunk. 

 

A 3000 főt  meghaladó  lakosságszámú  települési  önkormányzatokra a NKT 74.§.(4)  és  (6)  

bekezdései   vonatkoznak, melyek a következő rendelkezéseket tartalmazzák. 

 

„(4) A 3000 főt  meghaladó lakosságszámú  települési önkormányzat   gondoskodik - a 

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)  bekezdésében 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 kötelezettségek  teljesítése alól  - az ahhoz  szükséges  

gazdasági  és jövedelemtermelő képesség   hiánya esetén, az érintett  köznevelési 

intézmény  működtetésével   kapcsolatos   kiadásaira  és a   köznevelési intézmény 

működtetéséhez   rendelkezésre  álló  bevételeire  vonatkozó,  jogszabályban 

meghatározott   adatszolgáltatás mellett   - felmentést kérhet, továbbá egyes  

területszervezéssel  és a lakosságszám  változtatásával  összefüggő   rendkívüli  esetben 

mentesül.”  

 

„ (6) A (4) bekezdés szerinti  kötelezettség alól  történő  mentesülés  iránti kérelemmel  

egyidejűleg  a települési önkormányzat  igazolja  a gazdasági és jövedelemtermelő  
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képességének hiányát, ennek  érdekében adatot  szolgáltat  az érintett  köznevelési  

intézmények  működtetési adatairól, amelyek   működtetését nem tudja vállalni, továbbá 

a működtetéshez  rendelkezésre álló bevételeiről. 

Ha  az adatszolgáltatás  nem vagy csak  részben támasztja alá   a működtetési  képesség 

hiányát, az  állam a  települési önkormányzatot  hozzájárulás  megfizetésére kötelezi.  

A hozzájárulás  megállapítása  a helyi  önkormányzati képviselők  soron következő    

választása évét követő augusztus   31-ével  bezárólag   terjedő időszakra   havonként azonos  

összegben történik, a  felülvizsgálatra a helyi  önkormányzati  képviselők   soron következő  

választását  követő  évben  kerül sor. 

Hozzájárulási kötelezettség megállapítása estén, annak közlését követő  nyolc  napos  

jogvesztő  határidőn belül  a települési önkormányzat  a hozzájárulás  feltételei   vállalásáról  

határozatot hoz. A hozzájárulás   vállalásának  hiányában  a települési önkormányzat   

működtetési kötelezettség alóli mentesülés  iránti  kérelmét  visszavonatnak kell tekinteni.” 

 

Nkt. 97.§. (24) bekezdése   módosult, melynek helyébe  a következő rendelkezés lépett: 

„ A 74.§. (4)  - (6)   bekezdését   2013. január hó  1-jétől  kell alkalmazni azzal, hogy 

  

a.) a települési  önkormányzat  - a 76.§.   (4)   bekezdésében foglaltaktól eltérően  -  első 

alkalommal  2012. november hó 15-ig  nyújthatja  be 

aa) a 74.§. (5)  bekezdése szerinti   kérelmet, amennyiben   2013. január  1-jétől   a 

működtetést  az államtól    képes  átvállalni, vagy 

ab) 74.§. (4)  bekezdése   szerinti kérelmet, amennyiben   2013. január 1-jétől  a működtetést  

nem képes vállalni, 

 

b.) a 74.§. (4)  és (5)  bekezdése  alkalmazásában   a települési  önkormányzat   saját  

tulajdonában  álló  vagyonnak minősül  az a vagyon is, amely  a települési  önkormányzat  

illetékességi   területén van  és  2012. szeptember  30-án  intézményi társulás  vagy többcélú   

kistérségi társulás tulajdonában volt. „ 

 

Változott  továbbá   a Nkt.  76. §. (4)  bekezdése is, az új  szabály alapján  a települési 

önkormányzat  a helyi  önkormányzati képviselő   választását követő  évben nyilatkozhat  

arról, hogy  a rendelkezésére álló   saját és átengedett   bevételek  terhére  a működtetést  az 

államtól  képes  átvállalni   vagy a működtetést nem  képes vállalni.” 

 

A 3000 főt meghaladó  lakosságszámú  települési  önkormányzat  kötelező feladat lesz 

2013. január hó  1-jétől   az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonban álló, az 

állami intézményfenntartó  központ által fenntartott   köznevelési intézmény   

feladatainak   ellátását szolgáló  ingó és  ingatlan vagyon működtetése.   

 

A működtetési kötelezettség csak akkor áll  fenn, ahol a törvényben  jelzett   3 feltétel   

egyidejűleg teljesül: 

 

1. /  2013.-tól  az állami   intézményfenntartó központ  tartja fenn, és  

2. / az épület  az önkormányzat  illetékességi területén van, és 

3.  /az épület az önkormányzat tulajdonában van. 

 

Amennyiben  a  fenti 3 feltétel  közül  legalább egy nem teljesül, úgy a működtetési   

kötelezettség nem áll fenn. 
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Az állami  intézményfenntartó  központ által fenntartott  intézmények vonatkozásában  2013. 

január hó 1 - től  kezdődőn  az önkormányzatok   a működtetési feladatok ellátásával  nem  

szereznek fenntartói jogokat  a 2012.  december hó  31-éig  a fenntartásukban álló   

köznevelési  intézmények vonatkozásában, továbbá a működtetéshez  nem igényelhetnek  

központi  költségvetési   hozzájárulást vagy  támogatást.  

Ez azt jelenti, hogy a  nem szakmai  dologi kiadások, az épület  karbantartásának, 

felújításának költségei   az önkormányzatot  terhelik, de a  köznevelési intézmény 

pedagógiai szakmai  feladatellátást  érintő  döntésekkel  kapcsolatban jogosítványa nem 

lesz. 

 

A Nkt. 74.§. (4)  bekezdése  alapján  lehetősége  van az önkormányzatnak arra,  hogy e 

működtetési  kötelezettség  alól  felmentést kérjen. Amennyiben  kérelemmel  nem él, úgy  

elfogadja, hogy Nkt.  szerinti   működtetési feladatokat ellátja, Ezt követően   felmentési 

kérelemmel legközelebb  2015.  évben élhet az önkormányzat.  

 

Amennyiben 2012-ben  a települési önkormányzat  kérelemmel él, azt a nemzeti 

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

rendeletben foglalt szabályok  szerint teheti meg.  

A kérelem benyújtási határideje:  2012. november 15. 

 

A kincstár  a kérelmet   felülvizsgálja.   

 

Az oktatásért felelős miniszter, a helyi  önkormányzatokért  felelős miniszter   és az  

államháztartásért felelős miniszter  - az oktatásért  felelős miniszter  által létrehozott  és 

működtetett tárcaközi bizottság  javaslata   alapján   -  a kérelem kincstártól történő, a 

felülvizsgálatot követő  beérkezésétől  számított  10 napon   belül   együttesen dönt.  

 

A döntés kétféle lehet: 

- működtetési  képesség hiányában  a települési  önkormányzatot nem terheli  az Nkt.74.§. 4)  

bekezdése szerinti kötelezettség ; 

-  meghatározza  a települési önkormányzat  hozzájárulási  kötelezettségének mértékét, ha a 

működtetési  képesség hiánya  nem vagy  csak részben állapítható meg.  

 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján    számításokat végeztünk.  A kiadásainkat  az előző 

év teljesítési adatai, valamint  az 2012. I. -  III. negyedévi   adatok alapján megközelítően meg 

tudjuk határozni. 

A  bevételek közül   a saját   bevételünk   szintén    számolható,  azonban a központi 

költségvetésből   származó bevétel (normatíva) összege   teljes mértékben nem határozható  

meg, mivel  egyes  normatíva  összegek  majd  központilag  kerülnek  meghatározásra.  

 

A települési önkormányzatok működési támogatása normatívák település kategóriánként   - a 

nettó kiadásokra figyelemmel - számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint,  és a 

településenkénti egy főre jutó  elvárt  bevétel különbségén alapszik, amely azt jelenti, hogy az 

állam által nyújtott támogatásból levonja a település elvárt bevételének meghatározott részét 

és a különbözetekhez jutunk hozzá, mint állami támogatás. 

 

Várhatóan az elvárt bevételt   az önkormányzat  2011. évi  gépjárműadó bevételének  40 %-a,  

valamint  az elvárt  helyi adó összege jelenti. 
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Az elvárt helyi adó  a 2011. évi   iparűzési adóalapból  a  maximális adókulcs felével, 1 %-al   

számított  összeget, valamit   a további helyi adókból  származó   2011. évi bevétel  felét  

együttesen  jelenti.  

 

Az önkormányzatunkat érintő számításokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

A pénzügyi kimutatás szerint 2013 évben önkormányzatunkat az oktatási intézmény 

működtetési kötelezettsége esetén 36 millió forint fizetési kötelezettség terhelné. 

 

2012. november 5-én részt vettünk Budapesten többek között a köznevelési intézmények 

állami fenntartásának vételéről szóló tájékoztatón. 

 

A fentebb vázolt működtetési kötelezettség mellett az oktatási intézményünket a 

2011.06.28-án befejezett DDOP 3.1.2./2F-2009-0001 pályázat európai uniós forrásból 

finanszírozott projektjénél fennálló 2016.06.28-ig szóló fenntartási kötelezettség is érinti. 

A támogatást nyújtó NFÜ előzetes információi szerint az integrált intézmény nem 

szervezhető át és nem szüntethető meg a fenntartási időszak végéig. 

 

Magyarország kormánya T/8888. számú törvény javaslatának 16. § és 17. § -ban foglaltak a 

felsorolt problémával foglalkoznak, melyet az előterjesztésben ismertetek az alábbiak szerint: 

 

 

16. §: (1) Az intézmény és az intézményegység átadás-átvétele során  a megállapodásban 

rendelkezni kell az e törvény hatálybalépésekor folyamatban levő, az önkormányzati fenntartó  

vagy a köznevelési intézmény mint projektgazda (a továbbiakban együtt: jogelőd 

projektgazda) hazai vagy  európai  uniós forrásból társfinanszírozott, az intézmény, az 

intézményegység szakmai feladatát vagy az átvételre kerülő köznevelési feladatot érintő 

projektjeinek (a továbbiakban: projekt), 2013. január 1-jei hatállyal történő átadás-

átvételéről.  

(2) Azon projektek esetében, amelyekben a projektgazda olyan települési önkormányzat, 

amely az intézményt 2013. január 1-jétől működteti, a következő szabályok alkalmazandók: 

a) ha a fejlesztés tárgya az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó  

szakmai tartalomfejlesztés, a projektgazda jogutódja a Központ,  

b) ha a fejlesztés tárgya az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztés, a projektgazda az intézményt 2013. január 1-jétől működtető 

települési önkormányzat, azonban a projekt keretében beszerzett eszközök a Központ ingyenes 

használatába kerülnek,  

c) ha a fejlesztésnek az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 

infrastrukturális és szakmai tartalomfejlesztés egyaránt tárgya, a projektgazda az intézményt 

2013. január 1-jétől működtető települési önkormányzat és a Központ által létrehozott 

konzorcium, kivéve, ha a Központ lemond a konzorcium létrehozásáról és nyilatkozatban 

hozzájárul a projekt megvalósításához, valamint vállalja a projekteredmények fenntartását. 

(3) Azon projektek esetében,  amelyekben a projektgazda olyan települési önkormányzat, 

amely az intézményt 2013. január 1-jétől nem működteti, a projektgazda jogutódja a Központ. 

(4) A jogelőd projektgazda tulajdonán végzett beruházás értékével a felek elszámolnak az 

átadás-átvételi megállapodásban, valamint az Nkt. 74. § (6a) bekezdése szerinti szerződésben. 
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17. §  (1) A 2012. december 31-éig többcélú intézményként működő vagy települési 

önkormányzati  

társulás által fenntartott intézmények fejlesztései esetén a  16. §  (2) bekezdését azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a többcélú intézmény 2. § (1) bekezdése szerinti 

átszervezése vagy a települési önkormányzati társulás megszüntetése következtében a projekt  

több projektgazdához kerül, azoknak  – a 16. § (3) bekezdésében meghatározott  kivétellel – 

konzorciumot kell létrehozniuk. Nem kell konzorciumot létrehozni, ha a projekt tartalma  

szétválasztható vagy a Központ lemond a konzorcium létrehozásáról és nyilatkozatban 

vállalja a projekteredmények fenntartását. 

(2) Ha a többcélú intézmény 2. § (1) bekezdése szerinti átszervezése a támogatást nyújtó  

állásfoglalása szerint visszafizetési kötelezettséggel jár, a projektekkel érintett többcélú 

intézmény nem szervezhető át és nem szüntethető meg az előírt fenntartási időszak végéig. 

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a  projektben részt vevő  települési önkormányzat és  a  

Központ  – az e törvényben és az Nkt.-ban foglaltak figyelembevételével  – önálló 

megállapodásban  határozzák meg a többcélú intézmény  működtetésével és a települési 

önkormányzati kötelező köznevelési alapfeladatok ellátásával  együtt járó feladatok 

megosztását, valamint az ezek fedezetéül szolgáló  települési önkormányzati  pénzügyi 

hozzájárulás mértékét. 

 

Tájékoztatásul a törvényjavaslat ezen pontjához is több módosító indítvány érkezett. 

A jogszabályi hely és a tájékoztató előzetes információi alapján várhatóan az oktatási 

intézmény fenntartó központ átveszi egy OM azonosítóval az intézményt. Konzorciumot hoz 

létre az érinttet önkormányzatokkal, amely rendelkezik az ellátandó feladatokról és pénzügyi 

hozzájárulási mértékéről. A támogatást nyújtó szervezettől, valamint az elfogadásra kerülő 

törvény értelmezése céljából megkeressük az erre jogosultakat, hogy közösen értelmezzük a 

fennálló kötelezettségeinket, feladatunkat. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozzák meg döntésüket. 

Amennyiben a működtetést a képviselő-testület nem vállalja, úgy a jogszabály 229/2012. 

(VIII.28.) kormányrendelet 4. számú mellékletében foglalt szándéknyilatkozatot kell a 

jogvesztő határidő lejártáig benyújtani. 

 

 

 

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 feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon 

működtetését nem képes vállalni. 

 

Lengyeltóti, 2012. november … 

 

 

   jegyző     polgármester 
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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. november 15. 

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. 

 

Határidő: 2012. november 15. 

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. november 6. 

 

 

 

 

       Zsombok Lajos 

           polgármester 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:       Jóváhagyta: 

 

 

 Posza Jánosné             Dr. Szatmári Ibolya 

        pénzügyi ügyintéző           jegyző 



LENGYELTÓTI VÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT 

2011.évi 2012.évi 2012.évi 2013.évi

Megnevezés beszámoló eredeti várható prognosz-

szerinti előirányzat előirányzat tizált

előirányzat

K I A DÁ S O K : 

1 Személyi juttatások 189 575 205 238 225 041 252 599

2 Munkaadókat terhelő járulékok 48 730 45 676 47 397 54 953

3 Dologi kiadások 200 379 178 962 191 223 237 110

4 Támogatás értékű működési kiadások 79 343 80 325 88 748 13 365

5 Működési  célú átadás ÁHT.n kivülre 9 015 5 933 5 933 3 500

6 Szociálpolitikai és egyéb juttatás 56 198 69 363 56 683 53 549

7 Egyéb pénzforgalmi kiadások 2 461

8 Működési kiadások összesen 583 240 587 958 615 025 615 076

9 Felújítás 4 770 9 826 9826

10 Intézményi beruházások 87 794 173 622 71920 43 854

11 Befektetési célú részesedések 3 815 3 859 3859 2646

12 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 52 791 28 900 32 099 23 900

13 Felhalm.célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkivülre 5 785 7689 100

14 Felhalmozási kiadások összesen: 154 955 216 207 125 393 70 500

15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( 8+14) 738 195 804 165 740 418 685 576

16 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 355

17 T Á R G Y É V I    K I A D  Á S O K   (15+16) 741 550 804 165 740 418 685 576

18 Tárgyévi kiadásokból:

19       önként vállalt működési kiadások 80 608 74 562 81 239 60 753

20       önként vállalt felhalmozási kiadások 8 725 21 275 17 195 0

21

22 B E V É T E L E K 

23 Intézményi működési bevételek 53 634 26 316 35 310 69 282

24 Saját   folyó bevételek 202 998 193 863 197 046 98 555

25 Saját folyó bevételekből:

26      személyi jövedelemadó 102 668 100 713 100 713

27      gépjárműadó 20 741 20 000 21 600 20 000

28      helyi adók 43 050 67 050 73 126 78 255

29 Önkorm. működési célú költségv.támog. 132 400 106 822 110 320 143 895

30 Támogatás értékű működési bevétel 139 653 166 954 211 060 152 311

31 Műk. célú pénzeszk.átvétel áHT-n kivül 9 859 100

32 Műk. célú pénzforg.bevételek összesen 538 544 493 955 553 836 464 043

33 Felhalmozási saját bevételek 43 129 45 000 49 416 49 500

34 Felhalmozáci célú költségv.támogatás 7985 1 068

35 Támogatás értékű felhalmozáci bevétel 97 373 163 178 65 871 20 000

36 Felhalm.célú átvétel ÁHT-n kivülről 2 090 1 000 2 000 1 000

37 Felhalmozási bevételek összesen 150 577 209 178 118 355 70 500

38 Előző évi költségvetési kiegészítések 92 5897

39 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 689 167 703 179 672 237 534 589

40 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 95 234 101 032 44282

41 T Á R G Y É V I    B E V É T E L E K 784 401 804 211 716 519 534 589

KÖZNEVELÉSI  TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS     KIMUTATÁS 

1.sz.melléklet

 



42 Tárgyévi BEVÉTELEKBŐL

43       önként vállalt működési bevételek 9 542 500 9 616 9 616

44       önként vállalt felhalmozási bevételek 11 399 22 461 11 146 10 000

45 Működési hiány -44 696 -94 003 -61 189 -151 033

46 Felhalmozási hiány -4 378 -7 029 -7 038 0

47 Költségv.bev.  és kiadások egyenlege -49 028 -100 986 -68 181 -150 987

48 Tárgyévi bev. és kiadások eltérése 42 851 46 -23 899 -150 987

A fenti  adatokban  szerepel  2013. évre   az Alapszolgáltatási Központ  részére  fizetendő

Lengyeltóti Önkormányzatot  terhelő  összeg  13.365/e Ft-tal, amely a bevételek és kiadások különbsége.

A Kincstár részére  megküldendő  kérelemben  a kitöltési útmutató  szerint  nem szerepelhet

az iskola,   a szakszolgálat   és a művészeti iskola  kiadása, ha nem kivánunk  gondoskodni

az ingó és ingatlan vagyon működtetétésől. 

Ezen költségek:

Iskola 28 036

Szakszolgálat 5 367

Művészeti iskola 2 673

ö s s z e s e n : 36 076  amelyet    az

önkormányzatot  terheli  ha  a   működtetést nem  veszi át  az állam. 

A kiadások közé  bekerült   a 

Konyha 19 216

Óvoda 63 925

összesen: 83 141 amely

az önkormányzat  kiadása marad. 


