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Javaslat  

a jelenleg önkormányzati fenntartású közoktatási in tézmények további 
fenntartására irányuló szándék kinyilvánítására 

 
 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a alapján 2013. január 
1-jétől az óvoda kivételével a köznevelési intézmények fenntartói joga az 
önkormányzatoktól állami átvételre kerül, így települési önkormányzat csak 
működtetői feladatokat láthat el 3.000 fős lakosságszám alatt önkéntes, 3.000 főt 
meghaladó lakosságszám felett pedig kötelező jelleggel. A IX. kerületi Önkormányzat 
az eddigi minőségi közoktatás biztosítása érdekében ragaszkodik a fenntartásában 
működő iskolákhoz és továbbra is szeretné fenntartóként megtartani közoktatási 
intézményeit, melyekre eddig is kiemelt figyelmet és jelentős saját forrást biztosított. 
Aggódunk iskoláink és pedagógusaink szakmai, személyi és anyagi biztonságáért, 
mivel az államosító intézkedések az országosan is elismert IX. kerületi szint 
fenntartását kétségessé teszik. Aggódunk a közoktatási intézményeinkbe járó 
gyermekek jövőjéért. A törvény nem helyi közügyként kezeli a közoktatást: a 
lakosságnak nyújtott minőségi helyi szolgáltatások megkérdőjelezésével és 
elvételével a helyi adottságokat és igényeket a legjobban ismerő önkormányzatokat 
a számlákat kifizető gondnoki pozícióba fokozza le. A „közszolgálat” jegyében 
elrendelt, mindenre kiterjedő állami felügyelet sértő a kerületben élők közösségét 
megtestesítő önkormányzatiságra és a helyi autonómiára. 
 
A törvény a nagy lélekszámú és jól gazdálkodó önkormányzatok számára sem a 
további fenntartást, sem a működtetésről való lemondást nem teszi lehetővé. A 
működtetést a települési önkormányzatnak a rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételei terhére kötelezően meg kell valósítania, melyről lemondani csak igazoltan 
rossz gazdasági helyzetben lévő települési önkormányzat esetében lehet. A 97. § 
(24) alapján a 3.000 fő lakosságszám feletti település 2012. szeptember 30-ig 
nyilatkozhat arról az állami intézményfenntartó központnak, hogy a működtetést 
anyagi okokból nem képes vállalni a következő naptári évben kezdődő tanévtől. A 
működtetési képesség hiányát igazolni kell. Amennyiben az adatszolgáltatás nem 
támasztja alá a mentességet, az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás 
megfizetésére kötelezheti. Az önkormányzati közoktatási bevételek mértéke a 
2013. évi költségvetési törvényb ől, a működtetés tartalma pedig a nemzeti 
köznevelési törvényb ől nem derül ki egyértelm űen. Kormányrendelet 
szabályozza majd a mentesülés és a vállalás részletes szabályait, mely jelenleg még 
nem áll rendelkezésre. Nem egyértelmű, hogy a működtetést vállalni képes 3.000 fő 
feletti település önkormányzatának a 2013. január 1-jétől kötelező működtetés 
tekintetében kell-e nyilatkoznia, illetve döntenie, vagy automatikusan „alkalmasnak” 
minősül. A működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal 
kötött szerződésben kell majd megállapítani. 
 
A kétségek és bizonytalanságok ellenére jogkövető módon és problémamentesen, 
de szándékunkat és véleményünket kinyilvánítva szeretnénk az előttünk álló 
feladatokat végrehajtani. Javaslom, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa ki, hogy a 
IX. kerület lélekszámából következően a jelenleg önkormányzati fenntartású 
köznevelési intézményeiről továbbra is fenntartóként szeretne gondoskodni.  



 
 
Hatalmazza fel a polgármestert, hogy amennyiben - az önkormányzati szándék 
ellenére - csak a működtetés marad az Önkormányzatnál, kezdje meg a 
tárgyalásokat a működtetés feltételeiről. 
 
Egyben javaslom, hogy a Dr. Tóth József XIII. kerület polgármestereként dr. Bácskai 
János polgármesternek küldött csatlakozási szándéknyilatkozatot támogatólag 
fogadja el a képviselőtestület. (1. sz. és 2. sz. melléklet) 
 
 
 
 

 

 
Pál Tibor 

MSZP Frakcióvezető 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a) kinyilvánítja szándékát a jelenleg önkormányzati 
fenntartású köznevelési intézmények további 
fenntartására;  

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdje meg 
a tárgyalásokat a működtetés feltételeiről. 

c) Kinyilvánítja szándékát, hogy csatlakozni kíván a 
XIII. kerületi önkormányzat polgármestere általi 
kezdeményezéshez. 

 



 
 
 

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT 
 
 
 
…………………………………..(település) polgármestereként csatlakozom az arra irányuló  

kezdeményezéshez, hogy az iskolák továbbra is önkormányzati fenntartásban maradhassanak. 

 

……………………., 2012. ………………. 

         ………………………...
                    polgármester 
            (aláírás) 
       
 

 

 

Cím: 

Dr. Tóth József polgármester 

XIII. kerületi Önkormányzat 
1139 Budapest Béke tér 1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Kollégám! 
 
 
A XIII. kerület polgármestereként tájékoztatom, hogy a XIII. kerület Önkormányzata 2012. 
szeptember 6-i ülésén kinyilvánította szándékát a jelenleg önkormányzati fenntartású 
általános iskolák és gimnáziumok további fenntartására.  
 
A képviselő-testület sajnálattal állapította meg, hogy a törvény nem helyi közügyként kezeli a 
közoktatást: a „közszolgálat” jegyében elrendelt, mindenre kiterjedő állami felügyelet sértő a 
kerületben élők közösségét megtestesítő önkormányzatiságra és a helyi autonómiára, s 
veszélyezteti az elért helyi eredményeket és a meglévő értékeket. A lakosságnak nyújtott 
minőségi helyi szolgáltatások megkérdőjelezésével és elvételével a helyi adottságokat és 
igényeket a legjobban ismerő önkormányzatokat a számlákat kifizető gondnoki pozícióba 
fokozza le. Fenntartóként jó gazda módjára gondoskodunk a ránk bízott 4.600 általános 
iskolásról és 1.850 gimnazistáról. Meggyőződésünk, hogy fenntartóként jobban tudjuk 
szolgálni a lakosságot. Indokaink: az állami normatívát 50-55%-kal egészítjük ki 
önkormányzati forrásból; az intézmények felújítása, fejlesztése ütemezetten, 200-500 millió 
Ft-os évi ráfordítással valósul meg; kiemelten támogatjuk a tehetséggondozást és a hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatását; a színvonalas pedagógiai munkát kitüntetésekkel és 
plusz juttatásokkal, a kiemelkedő tanulmányi, művészeti és sport teljesítményt nyújtó diákok 
eredményeit jutalmakkal ismerjük el; gimnáziumaink előkelő helyet érdemelték ki a 
középiskolák rangsorában; ECDL és idegen nyelvi programot finanszírozunk; többletórákat, s 
hozzá álláshelyeket biztosítunk önkormányzati forrásból; közművelődési és 
sportlétesítményeink az iskolák rendelkezésére állnak. 
 
Az eddigi minőségi közoktatás biztosítása érdekében ragaszkodunk iskoláinkhoz, melyekre 
eddig is kiemelt figyelmet és jelentős saját forrást biztosítottunk. Gondolom, Ön is szívén 
viseli iskolái sorsát és lehetőségeihez mérten külön támogatást biztosít részükre. Amennyiben 
a gyermekek jövőjéért aggódó, az oktatást és nevelést helyi közügynek tekintő, felelősen 
gondolkodó polgármesterként egyetért a kezdeményezéssel, kérem, hogy juttassa el hozzánk 
csatlakozási szándékát, véleményét, gondolatait. 
   
 
Budapest, 2012. szeptember 7.  
 

Üdvözlettel 
 
 
 

    dr. Tóth József 
 


