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3. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/637/2012

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2012. szeptember 28- i nyilvános ülésére

Tárgy: Szándék kinyilvánítás az összes saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetéséről. 

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak:  Intézményvezetők: 
Tapolcai Óvoda,
Tapolcai Általános Iskola,
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI,
Batsányi János Gimnázium és Kollégium,
Járdányi Pál Zeneiskola,
Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

2013. január 1-jétől változik az önkormányzatok szerepvállalásának lehetősége a köznevelés 
területén.

A Kormány 2012. szeptember 1-jével az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt 
működő központi hivatalt hozott létre, amely a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KIK) nevet viseli, a későbbiekben, mint állami intézményfenntartó központ. 
A Központ felépítése központi szervből és területi szervekből áll: 

- tankerület
illetékességi területük azonos a járási illetékességi területtel
általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák, gimnáziumok, 

- megyeközponti tankerület, megyeszékhelyen működik  
megyei illetékesség: szakképző iskolák, kollégiumok, pedagógiai 
szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltatás
járási illetékesség: általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák, 
gimnáziumok,
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § alapján: 
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.
A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - 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, amely Tapolca Város Önkormányzata
esetében az intézmények jelenlegi dologi kiadásainak összegét közelíti meg. Pontos
számszaki adatok a Járdányi Pál Zeneiskola és a Batsányi János Gimnázium és Kollégium
esetében nem ismertek. A 2013. évi költségvetési tv. javaslat vitája folyamatban van, ezért
pontos számadatokkal szolgálni csak a későbbiekben lehet. 

Tapolca Város Önkormányzata saját tulajdonú ingatlan vagyonában a következő köznevelési 
feladatokat ellátó intézmények működnek: 

Tapolcai Óvoda,
Tapolcai Általános Iskola,
Széchenyi István Szakképző Iskola,  
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI,
Batsányi János Gimnázium és Kollégium,
Járdányi Pál Zeneiskola,
Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.

Intézmény

2012.
szeptember 1.

2013.
január 1.

2013.
szeptember 1.

Fenntartó/
Működtető 

Fenntartó Működtető Fenntartó Működtető 

Tapolcai Óvoda Tapolca Város Önkormányzata
Széchenyi István
Szakképző Iskola 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Szász Márton
Általános Iskola,

Szakiskola, Speciális
Szakiskola és

EGYMI

Veszprém
Megyei

Intézményfennt
artó Központ

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

(szakképző iskola) 

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

Tapolcai Általános
Iskola

Tapolca Város
Önkormányzata

Klebelsberg
Intézményfenntar

tó Központ

Tapolca Város
Önkormányzata

Klebelsberg
Intézményfenntart

ó Központ

Tapolca Város
Önkormányzat

a

Batsányi János
Gimnázium és

Kollégium

Veszprém
Megyei

Intézményfennt
artó Központ

Klebelsberg
Intézményfenntar

tó Központ

Tapolca Város
Önkormányzata

Klebelsberg
Intézményfenntart

ó Központ

Tapolca Város
Önkormányzat

a

Járdányi Pál
Zeneiskola

Veszprém
Megyei

Intézményfennt
artó Központ

Klebelsberg
Intézményfenntar

tó Központ

Tapolca Város
Önkormányzata

Klebelsberg
Intézményfenntart

ó Központ

Tapolca Város
Önkormányzat

a

Tapolcai Egységes
Pedagógiai

Szakszolgálat

Tapolca Város
Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ
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Az önkormányzat a 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 kérelemre - külön jogszabályban
meghatározott módon - mentesül.

A 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.

A működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, az
intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani.

Nkt. 76. § alapján a működtető önkormányzat feladata: 
a szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, 
hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint 
üzemeltetése, karbantartása.

A működtető önkormányzat köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, 
díjakat viselni.
Köteles gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről. 
Köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a
köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan lehessen végezni. (PL. 
működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, 
átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása)
Átmeneti rendelkezés - Nkt. 97.§ (23) - a működtető tulajdonát azok a taneszközök képezik, 
amelyeket a 2013. január 1-jei leltár tartalmaz.
A taneszköz beszerzését 2013. január 1-jétől az állam finanszírozza. 

A működtetőnek az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek 
fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A
működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti
önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet. 

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.
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A települési önkormányzat a következő években, 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.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendeletben V. fejezetében szabályozza (hatályos 2013. jan. 1-jétől) a Nkt. 94.§ alapján: 

az ingatlan működtetési kötelezettsége alóli mentesülés, továbbá annak vállalása részletes 
szabályait,

a működtetési képesség hiányának vizsgálata során figyelembe vételre kerülő 
szempontokat, valamint a vizsgálathoz kapcsolódó eljárás részletes szabályait,

az állami intézményfenntartó központtal a köznevelési intézmény feladatait szolgáló
ingatlan működtetése céljából köthető szerződés részletes tartalmát. 

2012. évben a teleülési önkormányzat szeptember 30-ig nyilvánítja ki szándékát 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 (Nkt. 97.§ (24))

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. 

Tapolca Város Önkormányzatának 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő 
időszakot illetően nincs választási lehetősége az intézmények működtetését illetően. A 
szándék kinyilvánítás és későbbiek folyamán a döntés, csak 2013. szeptember 1-jétől ad 
választási lehetőséget. 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, 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
2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló, ingó és ingatlan vagyon működtetését 2013. 
szeptember 1-jétől. 

A) képes vállalni.
B) nem képes vállalni.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester

Tapolca, 2012. szeptember 18.

Császár László
polgármester


