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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
             Képviselő-testülete 

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 2012. évi 99. számában jelent meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC.  törvény  (továbbiakban:  Nkt.)  módosításáról  szóló  2012.  évi  CXXIV.  törvény 
(továbbiakban: módosító törvény). 

A módosító  törvény  23.  §-a  teljesen  új  szabályozással  tölti  meg  az  Nkt.  74.  §-át,  ennek 
következtében  az  Nkt.  egyértelműen  szabályozza  az  általános  iskolák,  illetve  egyéb 
közoktatási  intézmények  tekintetében  az  állam  és  az  önkormányzatok  közötti 
feladatmegosztást. Az Nkt. 74. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseinek 2013. január 1-től hatályos 
szövege az alábbi:

„74. §  (1)  Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés,  a nemzetiséghez tartozók óvodai  
nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű  
gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

(2) A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá  
egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján látja el.  Az 
óvodai  nevelésről  a  települési  önkormányzat  intézmény  alapítása  és  fenntartása,  vagy  
köznevelési szerződés révén gondoskodik.

 (4)  A 3000  főt  meghaladó  lakosságszámú települési  önkormányzat  gondoskodik -  a  
szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti 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) bekezdésben 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 kötelezettsége alól gazdasági  
és  jövedelemtermelő  képességgel  összefüggő  feltételek  hiányában  külön  jogszabályban  
meghatározott módon mentesül.

(5) A 3000 főt  meg nem haladó lakosságszámú települési  önkormányzat vállalhatja  -  a  
szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti 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 való gondoskodást.



(6)  A  (4)-(5)  bekezdésben  meghatározott  működtetés  egyedi  feltételeit  az  állami  
intézményfenntartó  központtal  kötött,  az  intézmény  által  ellátott  feladatokhoz  igazodó  
szerződésben  kell  megállapítani.  A  (4)  bekezdés  szerinti  kötelezettség  alól  történő  
mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és  
jövedelemtermelő  képességének  hiányát,  ennek  érdekében  adatot  szolgáltat  az  érintett  
köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését nem tudja vállalni,  
továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. Amennyiben ezen adatszolgáltatás  
nem  támasztja  alá  a  működtetési  képesség  hiányát,  úgy  az  állam  a  települési  
önkormányzatot  hozzájárulás  megfizetésére  kötelezheti.  A  települési  önkormányzat  a  
hozzájárulás  összegének  ismeretében,  annak  közlésétől  számított  nyolc  napon  belül  a  
kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja.”

Fenti rendelkezések értelmében 2013. január 1-től a települési önkormányzatoknak kötelező 
jelleggel  csak az óvodai nevelésről kell  gondoskodnia,  míg az általános iskolai  oktatás és 
nevelés feladatáról való gondoskodás kizárólag az állam feladata lesz. Ez utóbbi feladattal 
összefüggésben a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési  önkormányzatoknak – így 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának is – kötelező jelleggel gondoskodnia kell a saját 
tulajdonában álló, illetékességi területén lévő összes, az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséről.  A  működtetéssel  együtt  járó  feladatokra  vonatkozóan  az  Nkt.  76.  §-a 
tartalmaz rendelkezéseket:

„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.”

Az  Nkt.  76.  §  (4)  bekezdése  szerint  tehát  a  települési  önkormányzatok  május  utolsó 
munkanapjáig nyilatkozhatnak arról, hogy szeretnék vállalni a működtetést, illetve arról, hogy 
azt nem képesek ellátni. E határidő elmúltára tekintettel a módosító törvény az Nkt. 97. §-át 
egy új  (24)  bekezdéssel  bővítette  ki,  mely  átmeneti  rendelkezéseket  tartalmaz  2012.  évre 
vonatkozóan a fenti nyilatkozatok megtételével összefüggésben az alábbiak szerint:

„(24)  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.”

A települési  önkormányzatoknak  ebben  az  évben  szeptember  30-ig  kell  nyilatkozniuk  az 
állami  intézményfenntartó  felé,  míg  a  döntést  meghozni  október  30-ig  kell  arról,  hogy a 
következő  tanévben  átvállalják-e  a  működtetést  az  államtól  vagy  mentesülési  kérelmet 
terjesztenek elő lakosságszámuktól függően.

Állami intézményfenntartó központként a Kormány a 202/2012.(VII. 27.) Korm. rendeletével 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot hozta létre. 

A módosító törvény 29. § (12) és (13) bekezdése az Nkt. 94. § (4) bekezdésében a Kormány 
részére  a  rendeletalkotásra  felhatalmazó  rendelkezéseket  kibővítette  a  működtetéssel 
összefüggő részletkérdések szabályozása tekintetében. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 229/2012.(VIII. 28.) 
Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Korm.  rendelet)  V.  fejezete  tartalmazza  a  köznevelési 
intézmény  működtetési  kötelezettsége  vállalására  vonatkozó  nyilatkozat  és  a  működtetési 
kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályait.

A Korm. rendelet 39. §-a szerint:
„39. § (1) A települési önkormányzat a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan  

Nkt.  74.  §  (4)  bekezdése  szerinti  működtetési  kötelezettsége  alóli  mentesülésre  irányuló  
kérelmét az erre a célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján  
nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár települési  
önkormányzat  székhelye  szerint  illetékes  területi  szerve  (a  továbbiakban:  Igazgatóság)  
részére postai úton történő megküldésével nyújthatja be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a települési önkormányzat csatolja



a) az 1-3. melléklet szerinti - a miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel és a  
helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszterrel  közösen  kiadott  és  közzétett  útmutatónak  
megfelelően kitöltött - adatlapokat, és
b) a mentesülési szándékot alátámasztó 4. melléklet szerinti nyilatkozatot.”

A Korm. rendelet 4. melléklete határozza meg a fent hivatkozott szándéknyilatkozat tartalmát 
az alábbiak szerint:

„4. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

 Ebr azonosító  
 Önkormányzat  

Szándéknyilatkozat
3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló  

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján

....  Város/Község  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.

Kelt:
P. H.

jegyző polgármester”

Az Nkt.  74.  § (4) bekezdésében meghatározott  kötelezettség alóli  mentesülés  érdekében a 
gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek hiányát az önkormányzati 
költségvetés  adataival  kell  alátámasztani,  a kérelmet  a kincstár  település  székhelye  szerint 
illetékes  területi  szerve  (Igazgatóság)  a  rendelkezésre  álló  adatokkal  és  információkkal 
összevetve  felülvizsgálja.  A felülvizsgált  kérelem egy  eredeti  példányát  az  Igazgatóság  a 
felülvizsgálat lezárását követően haladéktalanul megküldi az illetékes miniszter részére.

Tekintettel  arra,  hogy  Önkormányzatunk  már  az  idei  évben  is  forráshiánnyal  küzd,  a 
következő évben pedig csak a kötelezően ellátandó feladatainkra kapunk központi forrásból 
támogatást,  nem kötelező feladatként  viszont a továbbiakban is szeretnénk a bölcsődénket 
működtetni, ezért javaslom olyan szándéknyilatkozat megtételét, amely szerint 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.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  fentiekkel 
összefüggésben szándékát határozat meghozatalával kinyilvánítani szíveskedjen.

Kiszombor, 2012. szeptember 20.
Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy: Szándéknyilatkozat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. 
§ (24) bekezdés b) pontja alapján

____/2012.(IX. 25.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
szándéknyilatkozat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) 
bekezdés b) pontja 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)  bekezdés  b)  pontjának 
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 - aláírja és megküldje 2012. 
szeptember 30. napjáig.

A határozatról értesül:
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Dózsa György Általános Iskola Kiszombor 
  Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


