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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban Köznev.tv.) 74. § (1)
bekezdése értelmében 2013. január 1-jétől - 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 a
magyar állam gondoskodik. E rendelkezés alapján a 2012. december 31-ig települési
önkormányzati fenntartásban működő, érintett intézmények fenntartója 2013. január 1jétől a magyar állam lesz, amely fenntartói jogait és kötelezettségeit az állami
intézményfenntartó központon (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) keresztül
gyakorolja.
A Köznev.tv. 74.§ (4) bekezdése értelmében 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 Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján
2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartásába kerülő
köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes
irányító jogokat és kötelezettségeket átveszi.
A megkötendő megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadásátvételéhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az
átvételre kerülő intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a
korábban e feladatok ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába/vagyonkezelésébe adásához,
a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-átvételéhez, a jogok és kötelezettségek
meghatározásához, megosztásához szükséges keretek biztosítása.
A fenti célok megvalósítása érdekében Felek a Magyar Közlönyben 2012. december 7-én
megjelent „A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény” 13.§ (2) a) pontja alapján
állapodnak meg.
A megállapodás megkötésének határideje 2012. december 15.

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület üléséig a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal folyamatos egyeztetések történnek a szerződés-tervezet tartalmát illetően, annak
tartalmi pontosítása szükséges, a megállapodás-tervezet jelen előterjesztéshez nem került
csatolásra.
Kérem a T. képviselő-testületet, hogy a fenti jogszabály által meghatározott kötelezettségek
teljesítése érdekében a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek annak érdekében, hogy
az iskolák folyamatos és zavartalan működtetése alapján az állam fenntartói feladatát
zökkenőmentesen el tudja látni.
Természetesen a képviselő-testület felhatalmazásával megkötésre kerülő megállapodás
végleges tartalmáról a képviselő-testületet a soron következő 2013. évi képviselő-testületi
ülésen tájékoztatom.

Budapest, 2012. december 10.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a kerületi köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladat ellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok
és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás megkötésére és aláírására, a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak megvalósítása érdekében.
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az 1. pont szerint megkötött megállapodásról a képviselő-testületet a
soron következő ülésen tájékoztassa.
Határidő: 1. pont tekintetében: 2012. december 15.
2. pont tekintetében: 2013. év soron következő képviselő-testületi ülése
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

