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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
 2015. május 28- i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Köznevelési intézmények működtetetésével kapcsolatos nyilatkozattétel

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Az előterjesztést megtárgyalta: 

Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás  dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 74. § (1) bekez-
dése szerint: „Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai ne-
velése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyer-
mekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.”

Az Nkt. 74. §-a meghatározza, hogy a települési önkormányzat mely esetben köteles a tulaj-
donában álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlant működtetni. 

Várpalota Város Önkormányzata az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerint köteles az ingó és ingat-
lan  vagyon  működtetését  biztosítani.  Az  Nkt.  rendelkezései  alapján  a  Képviselő-  testület
247/2012. (XII. 13.) határozatában nyilatkozott arról, hogy a köznevelési feladatot ellátó va-
gyon működtetését vállalja és működtetése alól mentesítési kérelmet nem nyújt be.

Az Nkt. 76. § (4) bekezdése a működtetés tartalmát az alábbiak szerint határozta meg a az
Nkt. módosításáról szóló 2015. évi IX. törvény 2015. március 25-i hatályba lépéséig: „A tele-
pülési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év március 31.
napjáig nyújthat be kérelmet, ha a következő tanévtől a működtetést az államtól képes át-
vállalni vagy a működtetést nem képes vállalni.”

Az Nkt. 76. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett: „Az a települési önkor-
mányzat, amelynek illetékességi területén a települési önkormányzat tulajdonában lévő épü-
letben működik az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő köznevelési intéz-
mény,  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 1-
jétől 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 Nkt. 76. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészült ki: „A (4) bekezdésben meghatáro-
zott nyilatkozat hiányában a helyi önkormányzati képviselők választását követő év szep-
tember 1-jétől

a) a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat a 74. § (4) bekezdése
szerinti köznevelési intézmények működtetésére köteles,

b) a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat esetében a mű-
ködtetői feladatok ellátásáról az állami intézményfenntartó központ gondoskodik.”
 
Jelenleg az iskolák működtetése során az önkormányzatokat terheli a technikai személyzet bé-
re és járulékai, valamint a működtetéssel, állagmegóvással járó dologi kiadások.

A jogszabályban meghatározott működtetői feladatok ellátására Várpalota Város Önkormány-
zati Képviselő-testülete az 59/2013. (IV.25.) határozatával 2013. május 1-jei hatállyal létre-



hozta az Intézményüzemeltetési Szervezetet (a továbbiakban: IüSz). Az IüSz feladatainak el-
látását 61 fő alkalmazott biztosítja.

Az IüSz feladatai létrehozása óta nagymértékben megnövekedtek. A köznevelési intézmények
működtetése, karbantartása, felújítása mellett az önkormányzat közigazgatási és önkormány-
zati intézmények területén zöldterület kezelést végez. Az emlékművek rendben tartása, utca-
bútorok javítása, korlátok cseréje, aknák, vízelvezetők tisztítása, a játszóterek karbantartása
mellett a közfoglalkoztatás megszervezése, adminisztratív ügyeinek intézése, irányítása is az
IüSz feladatkörébe tartozik.

A fent felsorolt feladatkörök már túlmutatnak a 2013. május 1-jén hatályba lépő ügyrendben
meghatározott  feladatkörökön,  vagyis  amely  feladatok  ellátására  Várpalota  Város  Önkor-
mányzati Képviselő-testülete a Szervezetet létrehozta.

Várpalota Város Önkormányzata 2014. évben a várpalotai köznevelési intézmények működte-
tésére, a működtetés keretében képződő bevételeken felül 224 827 813 Ft-ot fordított, a rész-
letes kimutatást az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Amikor 2012-ben Várpalota Város Képviselő-testületének döntést kellett hoznia arról, hogy
vállalja, vagy nem a köznevelési intézmények feladatai ellátásához szükséges működtetést, a
tárcaközi bizottság javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter által, Várpalota Város Ön-
kormányzata számára a 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra meghatá-
rozott, megfizetendő hozzájárulás összegét 25851 ezer Ft-ban határozták meg. Az előterjesz-
tés elkészítése időpontjában nincsen arról információ, hogy amennyiben a továbbiakban Ön-
kormányzatunk nem vállalná a várpalotai köznevelési intézmények működtetését, úgy mekko-
ra hozzájárulást kellene 2015. szeptember 1-jétől havonta megfizetnie az állam felé, így ösz-
szehasonlításképpen a korábbi összegből tudunk kiindulni.

A köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont önkormányzatunk a jog-
szabályi kötelezettségeknek megfelelően 2013. január 01-jétől megfelelően működtette, a sa-
ját tulajdonában álló ingatlan vagyon tekintetében számos értéknövelő beruházást valósított
meg. 

Intézmény Felújítás Költség
Thuri  György  Gimnázium  és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény

Thuri  György  Gimnázium
földszinti  előtere,  folyosók
járólap burkolati munkái 

12 132 270 Ft

Bartos  Sándor  Óvoda,  Általános
Iskola, EGYMI

Földszinti,  emeleti  előte-
rek, lépcsők, folyosók bur-
kolási munkái, beltéri ajtók
cseréje

4 043 418 Ft

Bán Aladár Általános Iskola Homlokzati  nyílászárók
cseréje

13 422 081 Ft

Rákóczi Telepi Tagiskola Tetőhéjazat,  homlokzati
nyílászárók  cseréje,  hom-
lokzati hőszigetelés

32 498 468Ft

összesen: 62 096 237 Ft

A működtetési kötelezettséggel kapcsolatos források természetesen csak egyik - ámbár sarka-
latos - összetevőjét képezik a működtetés vállalásának. Emellett Várpalota Város Önkormány-



zata továbbra is felelősséget érez a gyermekek oktatása-nevelése iránt, és szeretné megőrizni
azt a magas színvonalat, amit az elmúlt évek munkájával az intézményekben elértünk. A vár-
palotai oktatási intézmények jó hírének megőrzése továbbra is szándékunkban áll. A döntéssel
ezek az intézmények továbbra is a helyi közösség aktív részesei maradhatnak. Tekintettel arra,
hogy a köznevelési intézmények vonatkozásában a tulajdonosi jogok és kötelezettségek így
gyakorolhatók, ezért javasolom, hogy a működtetői feladatok ellátását továbbra is vállaljuk
biztosítva a jó gazda gondosságával történő intézményüzemeltetést.
Összegezve az eddigieket, vállalhatónak ítélem, hogy önkormányzatunk 2015. szeptember 01.
napjától továbbra is gondoskodjon az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában ál-
ló, az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 01. napjától fenntartott köznevelé-
si intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. Ennek
megfelelően javasolom, hogy önkormányzatunk a köznevelési intézmények működtetési köte-
lezettséget vállalja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozati javas-
latról dönteni szíveskedjen!

Várpalota,  2015. május 12.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  május  28-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…/2015. (V. 28.) képviselő-testületi
határozat:

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az illetékességi területén lévő, saját
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által Várpalotán fenntartott köz-
nevelési intézmények működtetői feladatait 2015. szeptember 01-jétől 
A. változat: el kívánja látni
B. változat: nem vállalja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 
szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési 

és szociális referens

Várpalota,  2015. május 28.

       Talabér Márta            dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester jegyző
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Szándéknyilatkozat

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

Várpalota  Város  Önkormányzata  (továbbiakban:  Önkormányzat)  képviselete  nevében
nyilatkozom,  hogy az  Nkt.  74.§(4)  bekezdésében és  76.§-ában,  valamint  Várpalota  Város
Önkormányzati Képviselő-testületének a …./2015.(V. 28.) határozatában  foglaltak alapján az
Önkormányzat az illetékességi területén lévő, a saját tulajdonában álló valamennyi- az állami
intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  köznevelési  intézmény  feladatainak  elláttását
szolgáló- ingó és ingatlan vagyon működtetését 2015. szeptember 01-jétől továbbra is vállalja.

Kelt:

P. H.

dr. Ignácz Anita Éva Talabér Márta
jegyző polgármester


