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Tisztelt Képviselő- testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról rendelkező 2012. évi 
CXXIV. törvény meghatározza annak főszabályait, hogy a települési önkormányzat mikor 
köteles a tulajdonában álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlant működtetni, 
illetve mely esetben vállalhatja azt. 
Az új szabályozás különbséget tesz a 3000 főt meghaladó, és a 3000 főt meg nem haladó 
lakosságszámú települési önkormányzatok köznevelési feladatellátásához szükséges feltételek 
biztosítása között. 
A törvény 2012. szeptember 2. napján hatályba lépő, 32. § (7) bekezdése szerint a települési 
önkormányzat 2012. szeptember 30-ig szándéknyilatkozatot tesz, és október 30-ig döntést hoz 
arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári 
évben kezdődő tanévtől 

-  3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a működtetést az államtól 
képes átvállalni, 
-  3000 fő lakosságszám feletti település esetén a működtetést nem képes vállalni. 

Az Nkt. 2013. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése értelmében 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.  
Az Nkt. 76. § bekezdése értelmében 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 továbbá 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 működtetéséhez 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. 
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. 

A települési önkormányzat a fenti kötelezettségei alól gazdasági és jövedelemtermelő 
képességgel összefüggő feltételek hiányában az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 
28.) Korm. rendeletben meghatározott módon mentesül. 

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján, valamint az előrevetített mutatók 
tükrében valószínűsíthető, hogy Pásztó Város Önkormányzata számára nehéz helyzetet 
teremthet a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolájának működtetése. 
A hiányos ismeretek alapján végzett számításból az alábbiakat vélelmezzük: 
Az intézmény költségvetésének jelenlegi kiadási összeg: 361.910 eFt. 
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Az állam, mint leendő fenntartó által valószínűsítetten átvállalt költség 278.000 eFt. (az 
oktatással   kapcsolatos személyi kiadások és járulékai) Ez az összeg tartalmazza az étkeztetés 
költségeit, ami önmagában 51.836 eFt. 
Olvasatunkban ez a tétel nem lehet az ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos 
kiadás, ezért feltételezzük, hogy a fenntartót (állami) terheli. A fennmaradó szám 
(önkormányzatot terhelő) mintegy 83.910 eFt. (dologi kiadások és az épület fenntartásával 
kapcsolatos személyi kiadások és járulékaik). Amennyiben az étkeztetés mégis az 
önkormányzatot terhelné, ez az összeg az 51.836 eFt-tal nő. A bizonytalanságra még inkább 
okot ad, hogy nem tudjuk megállapítani, hogy például a kedvezményes étkeztetéshez mennyi 
támogatást nyújt az állami költségvetés.  
Nyomatékosítani kell tehát, hogy ezek az adatok egyelőre vélelmezett adatok, mert a jelenlegi 
jogszabályokból teljes pontossággal nem olvasható ki, hogy a fenntartó és a működtető között 
a költségvetés kiadási és bevételi tételei hogyan oszlanak meg. 
A 2013. évi költségvetési törvény tervezetéből az olvasható ki, hogy feladat finanszírozás 
lesz. A törvény tervezetéből a feladat finanszírozásra vonatkozó részt csatoljuk. Ezen 
túlmenően az állami költségvetési törvény azon étkező tanulók után, akik kedvezményben 
részesülnek, szintén feladat-finanszírozási alapon támogatást nyújt. 
Az is tudható a 2013. évi költségvetési törvény tervezetéből, hogy az önkormányzat által 
beszedett gépjárműadó 60 %-át elvonják. 
Az nem ismert, hogy ha az önkormányzat úgy dönt, hogy nem képes vállalni az intézmény 
működtetését, akkor vonnak-e el pénzt, illetve miből és mennyit. 
A fenntartói jog átadásával az épület tulajdonjoga az önkormányzatnál marad. 
A képviselő-testület világosan ismeri az önkormányzat pénzügyi, vagyonjogi helyzetét, 
lehetőségeit, kilátásait. Tudja azt, hogy az iskola tanulóinak 1/4 része vidékről jár  be és a 
vidéki önkormányzatok nem fizetik a rájuk eső részt.  
Világosan tudja azt, hogy az önkormányzat 2012. évi hiánya 477.000 eFt, a 440 millió Ft 
folyószámla hitele pedig 2012. december 21-én lejár. Ma sem a kormányzati szerveknek, sem 
a bankoknak, sem az önkormányzatnak nincs megoldási lehetősége e helyzetre. 
Felelős döntést csak megfelelő pénzügyi források rendelkezésre állása esetén lehet hozni.  
 
Fentiek ismeretében a szándéknyilatkozat megtételéhez alternatív javaslatot terjesztek elő. 
 
I. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzat Általános Iskolája működtetésének lehetőségét és az alábbi 
szándéknyilatkozatot teszi: 
 
Pásztó Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló Pásztó Városi 
Önkormányzat Általános Iskolája köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó 
és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését képes vállalni. 
 

II. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzat Általános Iskolája működtetésének lehetőségét és az alábbi 
szándéknyilatkozatot teszi: 
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Pásztó Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját 
tulajdonában álló Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. 
 
Felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat képviseletében írja alá és jutassa el a 
szándéknyilatkozatot a leendő fenntartónak.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: szövegszerűen 

 
Pásztó, 2012. szeptember 19. 
                                                                                                              Sisák Imre 
                                                                                                            polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

 


