
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. szeptember 12-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselők! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezései a köznevelési 
intézményt fenntartó önkormányzatokra kötelezettséget rónak. A törvény 74. § (5) bekezdése 
alapján (mely bekezdés január 1-jén lép hatályba) a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú 
települési önkormányzat vállalhatja az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában 
álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. 
Ebben az esetben a működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal 
kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani. A 
törvény 76. §-ának rendelkezése alapján (mely szintén január 1-jétől lép hatályba) a 
működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e 
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 köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az 
ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. 
Ennek keretében 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. A taneszközök beszerzését 
az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók 
lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet. 
A települési önkormányzat 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. 
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. 
 
A működtetésnél a kormányhivatal Oktatási Hivatalának tájékoztatása alapján  figyelemmel 
kell lenni a kiegészítő személyzetre is. Hiszen a működtetés a karbantartást, takarítást is 
jelenti, s ez a személy nem szerepel az állam által finanszírozott, a köznevelési törvényben 
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nevesített létszám körében. Önkormányzatunknál még kérdésként merül fel az iskolabusszal 
történő szállítás is. Ennek költségei is várhatóan jelentkeznek a fenntartás, működtetés során. 
A dologi kiadások nem tartalmazzák a bérjellegű költségeket. Az Oktatási Hivatal 
tájékoztatása alapján egy megállapodás kerül megkötésre az állammal, még ez évben. Ennek 
kidolgozása folyamatban van. 
 
A törvény 97. § (23) bekezdése (ezen bekezdés már hatályos) szerint a működtető tulajdonát 
azok a taneszközök képezik, amelyeket a 2013. január 1-jei leltár tartalmaz. Ugyanezen 
szakasz (24) bekezdése alapján 2012. évben szeptember 30-ig 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 a következő naptári évben 
kezdődő tanévtől (tehát 2013/14-es tanévtől) a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú 
település esetén a működtetést az államtól képes átvállalni. (Ehhez a 229/2012.(VIII.28.) 
Kormányrendelet határozati mintát is tartalmaz.) Tehát a 2013. január 1-jétől a jogszabály 
alapján teljesen az államhoz kerül a működtetés. 
 
Az ez évi eredeti költségvetés alapján az iskola dologi kiadásainak előirányzata 13.150 e Ft 
volt. Ez csak a dologi kiadások előirányzatát tartalmazza, nem tartalmazza azon bérjellegű 
kiadásokat, melyek a működtetéshez még szükségesek (pl.: karbantartás, takarítás, stb.) Az 
sajnos nem tudható, hogy a 2013. évben az önkormányzatok finanszírozása milyen lesz. A 
jelenleg ismerhető költségvetési törvény-tervezet azt tartalmazza, hogy az önkormányzat az 
eddig részére juttatott szja 8 %-ot nem kapja meg, a gépjárműadónak csupán 40 %-át kapja 
meg. Az óvodai finanszírozás teljesen új alapokra kerül, iskolai finanszírozás – 
értelemszerűen – nem található a központi költségvetés tervezetében, s szintén nincs 
kistérségi finanszírozás. Az ún. feladatfinanszírozás módja nem állapítható még meg 
pontosan. A saját bevételek vonatkozásában a kommunális adó 5.000 e Ft, a gépjárműadó 
7.000 e Ft (ez jövőre az előterjesztés szerint csupán 40 %-ban marad az önkormányzatnál – 
2.800 e Ft), a sajátos bevétel, kamatbevétel, bírság, pótlék 550 e Ft, ezen felül még 4.089 e Ft 
az előirányzat szerint. Ez összességében 16.639 e Ft ez évben. A jövő évi költségvetési tervet 
figyelembe véve ez az idei adatokkal számolva 12.439 e Ft. A döntés során figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a saját bevétel nyújt fedezetet szinte minden, az önkormányzat által végzett 
egyéb kiadásra (így óvodához történő hozzájárulásra, étkezéshez történő hozzájárulásra, 
körjegyzőség hozzájárulására, fenntartási és fejlesztési kiadásokra is).  
 
 
A jogszabályból az látható, hogy csupán az ingó- és ingatlanvagyon fenntartása lehetséges 
önkormányzati fenntartó által, és ez településünk méretét figyelembe véve választható 
lehetőség. Alapból önkormányzatunk méretét figyelembe véve az állam lesz a fenntartó az 
ingatlan vagyon vonatkozásában is. A Kormányhivatal Oktatási Hivatalának tájékoztatása 
alapján a 3000 fő alatti lélekszámú településnek nem szükséges határozatot hoznia akkor, ha 
ezen feladat ellátását nem tudja vállalni (mert alapból ez törvény értelmezése), de megfelelő 
megoldás az is, ha ezen törvényi alapfelállást határozattal megerősíti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket véleményük kialakítására, döntésük meghozatalára. 
Vaszar, 2012. augusztus 30. 
 
 Varga Péter 
 polgármester 
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Szándéknyilatkozat 
 

3000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 

(Nkt.) 97.§ (24) bekezdés a) pontja alapján 
 
Vaszar Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74.§ (5) 
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
Nkt. 76. §-a szerinti működtetését nem képes vállalni. 
 
Kelt: ………………………….. 
 
 

P.H. 
 
 
………………………….. 
(fő)jegyző polgármester 
 
vagy: 
 

3000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 

(Nkt.) 97.§ (24) bekezdés a) pontja alapján 
 
Vaszar Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74.§ (5) 
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
Nkt. 76. §-a szerinti működtetését képes vállalni. 
 
Kelt: ………………………….. 
 
 

P.H. 
 
 
………………………….. 
(fő)jegyző polgármester 
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Határozati javaslat 
 

1. szándéknyilatkozathoz: 3000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat 
részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(Nkt.) 97.§ (24) bekezdés a) pontja alapján 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IX..) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
alábbi tartalmú szándéknyilatkozat megadására: Vaszar Község Önkormányzata 
képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az 
önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését nem képes vállalni. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 
vagy: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IX..) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
alábbi tartalmú szándéknyilatkozat megadására: Vaszar Község Önkormányzata 
képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az 
önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését képes vállalni. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 
 
 

2. határozathoz: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97.§ (24) 
bekezdés a) pontja alapján meghozott döntésről 

 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IX..) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nkt. 74.§ (5) bekezdésében, továbbá 
a 97.§ (24) bekezdés a) pontja alapján nem tudja vállalni az önkormányzat illetékességi 
területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
Nkt. 76. §-a szerinti működtetését. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Határidő: 2012. október 30. 
 
vagy: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IX..) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nkt. 74.§ (5) bekezdésében, továbbá 
a 97.§ (24) bekezdés a) pontja alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévő, 
saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
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Nkt. 76. §-a szerinti működtetését. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Határidő: 2012. október 30. 
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Tájékoztatás a köznevelési törvényben nevesített, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül 
segítő alkalmazottak finanszírozott létszámáról 

 
2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez (hatályos 2013.09.01-től) 

 
A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma 
   A  B  C 
 1  Munkakör  Feltétel  Létszám 
 2  óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár  intézményenként, 

ahol a gyermekek, 
tanulók létszáma eléri 
a 100 főt: továbbá  
450 gyermekenként, 
tanulónként,  
kollégiumi titkár 
önálló 
kollégiumonként,  
valamint a székhelyen 
kívül működő 
kollégiumi 
intézményegységenkén
t 

 1 

 3  dajka óvodában  csoportonként  1 
 4  gondozónő és takarító óvodában  intézményenként: 

továbbá 
telephelyenként, 
ahol legalább 3 óvodai 
csoport működik 

 1 

 5  laboráns a köznevelés ötödik évfolyamától  250 tanulónként  1 
 6  pedagógiai asszisztens óvodában  3 óvodai 

csoportonként 
 1 

 7  pedagógiai asszisztens iskolában  100 tanulónként  1 
 8  iskolapszichológus, óvodapszichológus  1-500 gyermek, tanuló 

között 
 0,5 

 9  iskolapszichológus, óvodapszichológus  500 gyermek, tanuló 
felett 

 1 

 10  könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító  1-100 tanuló között  0,5 
 11  könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító  101-500 tanuló között  1 
 12  könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító  500 tanuló felett  2 
 13       
 14  szakorvos kizárólag sajátos 

nevelési igényű gyermekeket, 
tanulókat nevelő intézményben 

 250 
gyermekenként/tanuló
nként 

 1 

 15  gyermek- és ifjúságvédelmi 
felügyelő vagy gyógypedagógiai 
asszisztens 

 -  fenntartó döntésétől 
függ 

 16  szabadidő-szervező  -  fenntartó döntésétől 
függ 

 17  pszichopedagógus  -  fenntartó döntésétől 
függ 
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 18  műszaki vezető  szakképző iskolában 
legalább 120 
munkahelyes 
tanműhely, 
tangazdaság 
esetén, vagy ha a 
tanműhely, 
tangazdaság 
délelőtt és délután is 
üzemel 

 1 

 19  szakmacsoportos képzésben vezető  szakterületenként  1 
 20.  ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényű 

gyermekeket, tanulókat ellátó kollégiumban 
 24 órás ellátásra  1 

 21.  ápoló kollégiumban  1-50 tanulóig  0,5 
 22.  ápoló kollégiumban  51-500 tanuló között  1 
 23.  ápoló kollégiumban  500 tanuló felett  2 
 24.  ápoló kizárólagosan sajátos nevelési 

igényűeket ellátó kollégiumban 
 1-50 tanuló között  0,5 

 25.  ápoló kizárólagosan sajátos nevelési 
igényűeket ellátó kollégiumban 

 51-500 tanuló között  1 

 26.  ápoló kizárólagosan sajátos nevelési 
igényűeket ellátó kollégiumban 

 500 tanuló felett  2 

 27.  hangszerkarbantartó vagy jelmez- és 
viselettáros 

 alapfokú művészeti 
iskola  
1-200 tanuló között 

 0,5 

 28.  hangszerkarbantartó vagy jelmez- és 
viselettáros 

 alapfokú művészeti 
iskola 200 tanuló felett 

 1 

 29  úszómester  tanuszodával 
rendelkező 
nevelési-oktatási 
intézményben 

 1 

 30  rendszergazda  intézményenként  1 
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