
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 136/2015. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére 

 
Tárgy:  Budapest IX. kerületi köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és 

ingatlan vagyon működtetése 
 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester    
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. január 01. napjától az óvodák kivételével általános szabályként állami fenntartásba kerültek az 

oktatási intézmények. Ezzel együtt az eddigi fenntartói feladatok is megoszlanak az állami fenntartó 

intézmény és a működtetést vállaló önkormányzatok között. Az állami irányítás, fenntartás alapvetően 

szakmai irányítást jelent, mely finanszírozási oldalról a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítők bérének, járulékainak, valamint a taneszköz-ellátási, a tanügyigazgatási, külső 

szakmai ellenőrzési – azaz a tanfelügyeleti – kiadások központi forrásbiztosítását jelenti.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdése a 

következőket mondja ki: a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - 

a 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 – az Nkt. 

76. § (3) bekezdésében 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 kötelezettségének teljesítése alól - az 

ahhoz szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiánya esetén, az érintett köznevelési 

intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény működtetéséhez 

rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett - 

felmentést kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és a lakosságszám változásával összefüggő 

rendkívüli esetben mentesül. 

 

A működtető feladatait az Nkt. 76. § (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:  

 

A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a 

köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A működtető a 

köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az Nkt. keretei között kötött szerződésben 

foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, 

tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az 

állagmegóvásról. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése a 

működtetőnek nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat.  

 

A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, 

gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről. 

 

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. 

 

A működtető feladata a köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide nem értve a 

kiszolgáló helyiségeket - bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a 

köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, 

szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata 

továbbá a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint 

szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő 

taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása. 

 

Az ismertetett törvényi rendelkezésekre is figyelemmel Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testülete 447/2012. (XI.08.) számú határozatában a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglalt működtetési feladatok ellátását vállalta.  

 

Az Nkt. 2015. március 25-étől hatályos 76. § (4)-(4a) bekezdése szerint:  



 

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 01. 

napjától 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 említett nyilatkozat hiányában a helyi önkormányzati képviselők választását követő év szeptember 

01. napjától 

a) a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat az Nkt. 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 működtetés immáron két éves tapasztalatait az alábbiakban foglalhatók össze. 

 

Az iskolaműködtetés önálló feladatként a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 

(továbbiakban: FIÜK) tevékenységi körébe került. A FIÜK 2013. január 01. napjával valamennyi 

iskolai technikai dolgozót átvette és továbbfoglalkoztatta. A karbantartók, takarítók és konyhai 

dolgozók továbbra is az intézményekben dolgoznak, a beszerzési, számlázási, adminisztrációs 

feladatellátás a FIÜK székhelyén történik. 

 

A kezdeti nehézségek után sikerült összehangolni a napi szintű együttműködést a KLIK-kel és az 

iskolaigazgatókkal is. Jelenleg elmondható, hogy a feladat- és hatáskörök tisztázottak, adottak a 

zavartalan működtetés feltételei.  

 

Az Önkormányzat 2013-ban és 2014-ben jelentős összeget fordított az iskolai hálózat működtetésére. 

 

A működtetési kötelezettséggel kapcsolatos források természetesen csak egyik - ámbár sarkalatos - 

összetevőjét képezik a működtetés vállalásának. Emellett a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata továbbra is felelősséget érez a kerületi gyermekek oktatása-nevelése iránt, és szeretné 

megőrizni azt a magas színvonalat, amit az elmúlt évek munkájával az intézményekben elértünk. A 

kerületi oktatási intézmények „jó hírének” megőrzése továbbra is „szándékunkban áll.” A döntéssel 

ezek az intézmények továbbra is a helyi közösség aktív részesei maradhatnak.  

 

A Törvényhez fűzött indokolás szerint a nyilatkozattételi kötelezettségre azért van szükség, mert az 

Nkt. csak a kérelem benyújtását és a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatást írja elő a települési 

önkormányzat számára, ha képes átvállalni az államtól a működtetést, vagy ha nem képes vállalni a 

működtetést. A Törvény szerint minden érintett önkormányzatnak nyilatkoznia kell a saját 

tulajdonában álló és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményei 

működtetésével kapcsolatos további szándékáról annak érdekében, hogy csökkentsék az 

önkormányzati adatszolgáltatásból adódó hibalehetőségek számát. 

 

Összegezve az eddigieket, vállalhatónak ítélem, hogy önkormányzatunk 2015. szeptember 01. napjától 

továbbra is gondoskodjon az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 

intézményfenntartó központ által 2013. január 01. napjától fenntartott köznevelési intézmények 

feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. Ennek megfelelően javasolom, 

hogy önkormányzatunk az alábbi köznevelési intézmények működtetési kötelezettséget vállalja. 

 

 

 

 



Intézmény megnevezése Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Ingatlan címe 

(Tulajdoni lap 

szerint) 

Ingatlan címe 

(FIÜK-el 

egyeztetve) 

Bakáts téri Ének – Zenei 

Általános Iskola 

36912/0/A/1 

36912/0/A/2 

36912/0/A/3 

36912/0/A/4 

36912/0/A/5 

1092 Budapest, 

Bakáts tér 12. 

 

1092 Budapest, 

Bakáts tér 12. 

 

Kőrösi Csoma Sándor 

Kéttannyelvű Általános Iskola 
38236/84 

1091 Budapest, 

Ifjúmunkás u. 13. 

1091 Budapest, 

Ifjúmunkás u. 13. 

Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola és Gimnázium 
37003 

1093 Budapest, 

Lónyay u. 4/c-8. 

1093 Budapest, 

Lónyay u. 4/c-8. 

Telepy Károly Testnevelés 

Szakosított Általános Iskola és 

Gimnázium 

37252 

1096 Budapest, 

Telepy u. 17. 

 

1096 Budapest, 

Telepy u. 17. 

 

József Attila Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 
37982/1 

1095 Budapest, 

Mester u. 67. 

 

1095 Budapest, 

Mester u. 67. 

 

Weöres Sándor Általános 

Iskola és Gimnázium 

38236/129 

 

1098 Budapest, 

Lobogó u. 1. 

1098 Budapest, 

Lobogó u. 1. 

Weöres Sándor Általános 

Iskola és Gimnázium 
n.a. 

1098 Budapest, 

Toronyház u. 21. 

1098 Budapest, 

Toronyház u. 21. 

Weöres Sándor Általános 

Iskola és Gimnázium 
n.a. 

1098 Budapest, 

Napfény u. 3. 

1098 Budapest, 

Napfény u. 3. 

Molnár Ferenc Általános 

Iskola 
37875/0/A/1 I1 

1095 Budapest, 

Mester u. 19. 

1095 Budapest, 

Mester u. 19. 

Kosztolányi Dezső Általános 

Iskola 
38236/209 

1091 Budapest, 

Ifjúmunkás u. 1. 

1091 Budapest, 

Ifjúmunkás u. 1. 

Leövey Klára Gimnázium  
37394 

 

1096 Budapest, 

Vendel u. 1. 

1096 Budapest, 

Vendel u. 1. 

Ferencvárosi Ádám Jenő 

Zeneiskola Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 

36838/1 
1092 Budapest, 

Köztelek u. 8. 

1092 Budapest, 

Köztelek u. 8. 

Ferencvárosi Pedagógiai Szak- 

és Szakmai Szolgáltató 

Központ 

37982/1 
1095 Budapest, 

Mester u.67. 

1095 Budapest, 

Mester u. 67. 

 

Ferencvárosi Komplex Óvoda, 

Általános Iskola és EGYMI 
n.a. 

1095 Budapest, 

Gát u. 6. 

1095 Budapest, Gát 

u. 6. 

Ferencvárosi Komplex Óvoda, 

Általános Iskola és EGYMI 
n.a. 

1096 Budapest, 

Thaly K. u. 17. 

1096 Budapest, 

Thaly K. u. 17. 

Ferencvárosi Komplex Óvoda, 

Általános Iskola és EGYMI 
n.a. 

1097 Budapest, 

Vágóhíd u. 35-37. 

1097 Budapest, 

Vágóhíd u. 35-37. 

jégcsarnok 38236/93/A/2 
1098 Budapest 

Lobogó u. 7. 

1098 Budapest 

Lobogó u. 7. 

Weöres uszoda n.a. 
1098 Budapest, 

Lobogó u. 1. 

1098 Budapest, 

Lobogó u. 1. 

Molnár uszoda 37875/0/A/2 
1095 Budapest 

Mester u. 19. 

1095 Budapest 

Mester u. 19. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 

Melléklet: Szándéknyilatkozat  
 

Budapest, 2015. május 14. 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1./ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében és 76. §-ban 

foglaltak alapján, az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését 2015. szeptember 01. napjától továbbra is 

vállalja, a működtetési kötelezettség alóli mentesítést nem kéri. 

  

Határidő: 2015. május 21. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 

2./ felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztéshez mellékelt szándéknyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2015. május 21. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 
Ebr azonosító   

 Önkormányzat   

 

 

 

Szándéknyilatkozat 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 76. § (4) bekezdés 

alapján 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencvárosi 

Önkormányzat) képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében és 76. §-

ában, valamint a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a …./2015. (V. 21.) 

határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat az illetékességi területén lévő, a saját 

tulajdonában álló valamennyi – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését 

2015. szeptember 01. napjától továbbra is vállalja. 

Kelt: 

 

P. H. 

  

 

 dr. Szabó József Zoltán dr. Bácskai János 

 jegyző polgármester 

 


