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Tisztelt Képviselő- testület! 

Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár értesítése szerint az Országgyűlés által 2012. 
szeptember 24-én elfogadott, Magyarország központi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló törvénnyel módosultak az Nkt. köznevelési intézmények 
működtetésével kapcsolatos rendelkezései is. 
A korábbi szabályozás szerint, 2012. szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami 
intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig döntést hoz a települési önkormányzat 
arról, hogy a település – gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek 
hiányában – a működtetést nem képes vállalni.  
Ennek eleget téve Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 214/2012. (IX. 27.) 
számú határozatában úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére, a tulajdonában álló köznevelési intézmények feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. 
Az újabb módosítás szerint, amennyiben a települési önkormányzat a működtetést nem 
vállalja, felmentési kérelmet nyújthat be, amelynek határideje 2012. október 31. 
A kérelmet elektronikus felületen, az önkormányzati információs rendszerben kell kitölteni, 
majd a lezárt rögzítés után nyomtatott formában is meg kell küldeni a Magyar Államkincstár 
Nógrád Megyei Igazgatóságának. A kérelem része többek között az önkormányzat 
adósságállományából eredő fizetési kötelezettségéről szóló adatlap mellett a mentesülési 
szándékot alátámasztó nyilatkozat is. 
A Kincstár felülvizsgálja a kérelmet. Az oktatásért felelős miniszter, a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a kérelem 
Kincstártól történő, a felülvizsgálatot követő beérkezésétől számított 10 napon belül 
együttesen dönt. 
A miniszteri döntés kétféle lehet: működtetési képesség hiányában a települési 
önkormányzatot nem terheli az Nkt. szerinti működtetési kötelezettség, vagy meghatározza az 
önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét. 
Amennyiben a döntés szerint az önkormányzatot hozzájárulási kötelezettség terheli, a 
önkormányzatnak 8 napos jogvesztő határidőn belül határozatot kell hoznia arról, hogy 
vállalja-e a hozzájárulás feltételeit, vagy sem.  
Ha az önkormányzat elutasítja a hozzájárulást, a működtetési kötelezettség alóli mentesülési 
kérelmét visszavontnak kell tekinteni, azaz gondoskodnia kell 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 jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján, valamint az előrevetített mutatók 
tükrében csak megerősíteni tudjuk, hogy Pásztó Város Önkormányzata számára kezelhetetlen 
helyzetet teremthet, ha a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolájának, a Mikszáth 
Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumnak, valamint a Rajeczky 
Benjamin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetésével is számolni kell. 
A hiányos ismeretek alapján végzett számításból korábban azt vélelmeztük, hogy az 
étkezéssel is számolva az általános iskola működtetése mintegy 130 mft terhet ró az 
önkormányzatra. A gimnázium és a művészetoktatási intézmény esetében a Megyei 
Intézményfenntartó Központtól szerettünk volna információt kérni a működtetés költségeit 
illetően. A válaszadás elől egyelőre elzárkóztak. Így ezekről az intézményekről jelenleg nem 
tudunk vélelmezett számokat sem feltüntetni. 



A nyilatkozattételi határidőig, október 31-ig viszont ezeket is be kell szereznünk. 
Ha az intézmények (4 db ingatlan) méretét tekintjük irányadónak, arra számíthatunk, hogy a 
működtetés költségei meg fogják haladni az általános iskola által üzemeltetett 4 tagintézmény 
működési költségeit. 
Tehát összességében 260-300 mft kiadást lehet vélelmezni. Ennek kigazdálkodását az 
önkormányzat bevételei terhére lehetetlennek tartjuk. 
 

I. Határozati javaslat 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a saját tulajdonában lévő 
köznevelési intézmények működtetésének lehetőségét és megerősíti korábban tett 
szándéknyilatkozatát: 

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 köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetését nem képes vállalni. 

Felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat képviseletében írja alá és jutassa el a 
felmentési kérelmet mellékleteivel együtt a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 
Igazgatóságának.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. október 31. 

 
 

Pásztó, 2012. október 17. 
 
                                                                                                              Sisák Imre 
                                                                                                            polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 


