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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (4) 
bekezdése szerint: 
„(4) Az a települési önkormányzat, amelynek illetékességi területén a települési 
önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik az állami intézményfenntartó központ 
fenntartásában lévő köznevelési intézmény, a helyi önkormányzati képviselők választását 
követő év június 15. napjáig – külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében – 
nyújtja be a nyilatkozatát arról, hogy a működtetői feladatokat a helyi önkormányzati 
képviselők választását követő év szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy a működtetői 
feladatokat nem vállalja, továbbá, ha a működtetési kötelezettséget 
a) nem tudja vállalni, kérelmet a működtetési kötelezettség alóli felmentésre a 3000 főt 
meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat esetében, 
b) vállalni tudja, kérelmet a működtetésről való gondoskodás vállalására vonatkozóan 3000 
főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat esetén. 
A határidő elmulasztása jogvesztő.” 
 
Az Nkt. 76.§ (4a) bekezdése alapján: 
„(4a) A (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában a helyi önkormányzati 
képviselők választását követő év szeptember 1-jétől 
a) a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat a 74. § (4) bekezdése 
szerinti köznevelési intézmények működtetésére köteles, 
b) a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat esetében a működtetői 
feladatok ellátásáról az állami intézményfenntartó központ gondoskodik.” 
 
A mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és 
jövedelemtermelő képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett 
köznevelési intézmények működtetési adatairól, és 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.  
 
Hozzájárulási kötelezettség megállapítása esetén, annak közlését követő nyolcnapos 
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 visszavontnak kell tekinteni.  
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A Képviselő-testület 2012. évben 278/2012.(XI. 13.) KNÖT határozatával 
szándéknyilatkozatot tett, miszerint Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 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. 
 
Ezzel kapcsolatban felhatalmazta és felkérte a polgármestert, hogy az Nkt. végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. vhr.) 4. melléklete szerinti 
szándéknyilatkozatot és a működtetés alóli felmentési kérelmet aláírja és megküldje a Magyar 
Államkincstárnak. 
 
A tárcaközi bizottság javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
akként határozott, hogy a felmentési kérelem elfogadható, azonban a köznevelési intézmény 
működtetésével összefüggő, az állam által biztosított költségvetéshez hozzá kell járulnunk. A 
2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra az Önkormányzatunk 
költségvetését terhelő, megfizetendő hozzájárulás havi összegét 2.000 ezer Ft-ban állapították 
meg. 
 
299/2012. (XII. 11.) KNÖT határozatával a Képviselő-testület akként döntött, hogy 
megfizetendő 2.000 ezer Ft havi hozzájárulás összegét elfogadja, 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 működtetéséhez megállapított hozzájárulását megfizetését vállalja.  
 
A döntést az indokolta, hogy amennyiben az Önkormányzat gondoskodik a köznevelési 
intézmény vonatkozásában a működtetésről, akkor a pedagógusok, az iskolatitkár, az iskola 
könyvtárosa és gyermekvédelmi felelőse személyi jellegű juttatásain, valamint a szűk 
értelemben vett taneszközök biztosításán kívül az iskolával kapcsolatos valamennyi költséget 
biztosítania kellett volna. Ezen költség akkori számításaink szerint 2013. évre – a 
legminimálisabb kiadások figyelembe vételével, a 2011. évi tényadatok alapján, nagyon kevés 
számú eszközpótlással, 7 fő technikai alkalmazott foglalkoztatásával – 25,8 millió Ft lett 
volna, amely több az előírt fizetendő éves hozzájárulás költségénél, e mellett a működtetéssel 
kapcsolatos felelősség is az Önkormányzatot terhelte volna. 
 
Mindamellett az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények 
vonatkozásában az önkormányzatok a működtetési feladatok ellátásával nem szereznek 
fenntartói jogokat a köznevelési intézmények vonatkozásában, továbbá a működtetéshez nem 
igényelhetnek központi költségvetési hozzájárulást vagy támogatást. Ez azt jelenti, hogy a 
nem szakmai dologi kiadások, épület karbantartásának, felújításának költségei az 
önkormányzatot terhelik, de a köznevelési intézmény pedagógiai szakmai feladatellátást 
érintő döntésekkel kapcsolatban jogosítványa nincs.  
 
2012. évben a rendelkezésünkre álltak a működtetéssel kapcsolatos adatok, így a Képviselő-
testület megalapozott döntést tudott hozni. 
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Annak érdekében, hogy Képviselő-testületünk 2015. évben is adatokkal alátámasztott, 
megalapozott döntést hozhasson az iskola jövőbeni működtetésével kapcsolatban, illetve 
hogy az estelegesen benyújtandó mentesülési kérelmet indokolhassa, szükséges, hogy 
rendelkezzen a működtetéssel összefüggő adatokkal, ismerje az iskola működtetésének 
költségeit. 
 
Fentiekre tekintettel 2015. április 10. napján kelt megkeresésünkkel kértük a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Makói Tankerületének tankerületi igazgatóját, hogy 
szíveskedjen rendelkezésünkre bocsátani a kiszombori Dózsa György Általános Iskola 2013. 
és 2014. évekre vonatkozó működtetéssel kapcsolatos kiadási tényadatait, 2015. évre 
vonatkozóan pedig költségvetésük vonatkozó adatait, különös tekintettel a technikai 
alkalmazottak foglalkoztatásával, valamint az eszközpótlással, nem szakmai dologi 
kiadásokkal, az épület karbantartásával, felújításával összefüggő költségekre. 
 
Jeleztük, hogy ezen adatok ismerete feltétlenül szükséges a testületi döntés előkészítése és 
meghozatala érdekében. 
 
A tájékoztatást KLIK/060/256/2015. számon a Tankerület megadta a jelen előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
A tájékoztatás szerint a működtetési kiadások összege összesen 
2013. évben:     30,806,-  millió Ft, 
2014. évben:     30,651,-  millió Ft, 
2015. évben (tervezett):   31,381,-  millió Ft. 
 
Amennyiben kérelmünket ez évben is benyújtjuk, várhatóan ismét hozzájárulás megfizetésére 
kötelezik Önkormányzatunkat, melynek vállalásáról az összeg ismeretében nyolcnapos 
jogvesztő határidőn belül dönthet majd a T. Képviselő-testület, így a végleges döntésre csak a 
miniszter értesítése után kerül sor. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a fentiekkel 
összefüggésben szándékát a határozat meghozatalával kinyilvánítani szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. május 21. 
 
 

Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



Tárgy: Szándéknyilatkozat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. 
§ (24) bekezdése alapján 
 
____/2015.(_____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
szándéknyilatkozat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) 
bekezdése alapján tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 97. § (24) a) pont ab) alpontjának 
megfelelően az alábbi  
 

Szándéknyilatkozatot 
teszi: 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 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. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza és felkéri 
Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtása 
tárgyában kiadott 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti 
szándéknyilatkozatot – az 1. pontban meghatározott tartalommal – és a működtetés alóli 
felmentési kérelmet aláírja és megküldje 2015. június 15. napjáig a Magyar Államkincstárnak. 
 
A határozatról értesül: 
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



 


