
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2013. január 1-jén lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Köznev. tv. 74. § (4) bekezdése, amelynek értelmében a 3000 főt meghaladó 
lakosságszámú település köteles gondoskodni a saját tulajdonában lévő, de az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény (azaz esetünkben az 
általános iskola) működtetéséről: 
 
74. § (4) bekezdés: „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 …………. 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 Köznev tv. 76. §-a az alábbiak szerint határozza meg a működtető feladatait: 
 
„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. 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.” 
 
A törvényi szabályozás szerint az állami fenntartásba kerülő intézmény működtetése alap 
esetben a 3000 lakos feletti települések számára kötelező, de ha a képviselő-testület úgy ítéli 
meg, hogy az önkormányzat a működtetési kötelezettségének nem képes eleget tenni, úgy 
kérelmet nyújthat be a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságához a működtetési 
kötelezettség alóli mentesülés iránti. A kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat 
gazdasági mutatói tartalmazó táblázatokat, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy az 
önkormányzat az intézmény működtetésére a saját és átengedett bevételek terhére nem képes. 
Amennyiben az önkormányzat kérelme és nyilatkozata alapján a döntéshozó a működtetési 
képesség hiányát állapítja meg, úgy a kérelemnek helyt adhat. Ez esetben az önkormányzat 
mentesül a működtetési kötelezettség alól.  
Ha a működtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg a döntéshozó 
(miniszter) meghatározza az önkormányzati hozzájárulási kötelezettség mértékét. 
 
A Köznev. tv. 97. § (24) alapján:  
 
„2012. évben szeptember 30-ig 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 
a) 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a működtetést az államtól képes 
átvállalni, 
b) 3000 fő lakosságszám feletti település esetén a működtetést nem képes vállalni.” 
 
Álláspontunk szerint a hatályos szabályozás értelmében az önkormányzatnak csak abban az 
esetben kell döntést hoznia, ha a működtetési kötelezettség alól mentesülni szeretne. 
Amennyiben ilyen szándéka nincs, úgy döntéshozatalra sincs szükség, mivel a működtetés a 
3000 lakos feletti települések esetében törvényi kötelezettség. Tekintettel azonban arra, hogy 
a Pedagógiai Intézet álláspontja a fentiektől eltér, azaz szerintük a „nemleges” döntést is meg 
kell hozni a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 5. számú mellékletei alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását 
javasoljuk: 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 2013. 
január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló  ingó 
és ingatlan vagyon működtetését vállalja. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a köznevelési intézmény jövőbeli működtetésével 
kapcsolatban alakítsa ki álláspontját! 
 
Halászi, 2012. szeptember 14. 
 Majthényi Tamás s.k. 
 polgármester 


