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Ügyiratszám: Kp/ 40978-1/2012 /IV. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A magyar köznevelés rendszere a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Törvény) megalkotásával és 2012. szeptember 1-jével történő fokozatos hatálybaléptetésével 
folyamatos és jelentős szakmai és működtetési változásokon megy át. Az új jogszabályi 
változások egyik legfontosabb eleme, hogy 2013. január 1-től a települési önkormányzatok 
által eddig ellátott alapfeladatokról - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai 
nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése kivételével - az állam gondoskodik.  
 
2012. szeptember 1-jén lépett hatályba a Törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXIV. 
törvény, (továbbiakban: Módosító törvény) amely számos rendelkezést módosított, illetve 
életbe léptetett átmeneti rendelkezést is. 
Míg a Törvény általánosan minden települési önkormányzat számára fenntartotta a 
visszaszerződés lehetőségét intézményei működtetésére vonatkozólag, a Módosító törvény 
átmeneti rendelkezése konkrétan leszabályozza és nevesíti a működtetési kötelezettséget a 
2013/2014-es tanévre vonatkozóan: 
 
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 működtetési kötelezettség alóli mentesülési kérelem benyújtásával, elbírálásával 
kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/ 
2012. (VIII.28.) Korm. rendelet V. fejezete szabályozza, illetve határozza meg.  
 
A módosító törvény fontos rendelkezése: 
„2012. szeptember 30-áig 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 arról, hogy a rendelkezésre 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 estén a működtetést nem képes átvállalni. 
( Megjegyzés: a szándéknyilatkozat megtételéhez szükséges rendszer működtetése még nem 
áll rendeltetésre készen.) 
 
A törvényi rendelkezés értelmében önkormányzatunk 2013. január 1-jével az iskolái, valamint 
a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltató vonatkozásában csak működtetői 
feladatot lát el, a szakmai felügyeletet, a fenntartást az állam látja el. 
 
A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant a 
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 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.  
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. 
 
Fontos változás még, hogy az állami intézményfenntartó 2012. szeptember 1-jével történő 
bevezetésével – amely a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők bérét és járulékát 
finanszírozza majd meg – és az intézmények dologi költségeinek települési önkormányzatok 
általi finanszírozásával a köznevelési intézmények (nem önkormányzat által, hanem állami 
intézményfenntartó központ által fenntartottak esetében) önálló költségvetési szervi státusza 
indokolatlanná válik. 
 
Tájékoztatásul néhány számadat a 2011. évi zárszámadásról szóló 14/ 2012 (V.08.) számú 
rendelet 2. számú mellékletének adatai alapján: 
 
1.) Az önkormányzat oktatási ágazatának kiadásai 2011-ben összesen: 4.937.168 eFt.- 
volt, mely kiadásból az állami normatív támogatás összege: 1.410.132 eFt., s ez az összkiadás 
29%-át jelentette.  
 
2.) Az összkiadásból a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege 
(amely tartalmazza a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak és a technikai 
személyzet juttatásait): 3.259.832 eFt.- volt. 
 
A 2011-es év zárszámadási adatai az önkormányzat által eddig fenntartott valamennyi 
oktatási-nevelési intézmény pénzügyi- fenntartási adatai, amelyekből azonban 2013. január 1-
jével az óvodák teljes (személyi és dologi) finanszírozását, valamint –a működtetés keretében 
- az állami köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, az ingó és ingatlan 
vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket kell az önkormányzatnak 
biztosítania.(iskolák, pedagógiai szakmai szolgáltató és szakszolgálat működtetési költségei, 
valamint technikai dolgozók bére) 
 
A fent leírtak alapján a testületnek 2012. december 31-éig számos önként vállalt feladat -
2013. január elsejével történő- finanszírozásáról kell még döntenie. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján hozza 
meg döntését. 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 26.  
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Határozati javaslat: 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az állami köznevelési intézményi feladatokat ellátó ingó és ingatlan vagyon -2013/2014-
es tanévre vonatkozó – működtetését vállalja. 
 
Határid ő: döntést követően azonnal 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


