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Tisztelt Képviselő-testület!

A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  2014.
december  31-ig  hatályos  szövege  az  iskolák  működtetésével  kapcsolatban  a  működtető
feladatait az alábbiak szerint határozta meg:

„76.  §  (1)  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.”

„76. § (3) 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.  Az  állami
intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  nevelési-oktatási  intézményben  az  állami
intézményfenntartó  központ  költségvetésében  az  erre  a  célra  tervezett  keret  erejéig  az
intézményvezető  javaslatára,  az  állami  intézményfenntartó  központ  jóváhagyásával  a
működtető által  beszerzett,  külön jogszabályban meghatározott  eszközöket,  felszereléseket,
továbbá  a  taneszközöket  az  állam  finanszírozza.  A  működtető  az  általa  működtetett
intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást
igényelhet.”

Az  Nkt.  fent  idézett  rendelkezései  alapján  kötött  Önkormányzatunk  (működtető)
megállapodást  a  volt  önkormányzati  fenntartású  várpalotai  köznevelési  intézmények
tekintetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (fenntartó) a költségek viseléséről,
azok megosztásáról.

Új helyzetet teremt a fenntartó-működtető közötti  feladat- és költségmegosztásban az Nkt.
2015. január 1-jétől hatályos módosítása. Az Nkt. 76. § (3) bekezdésének módosított szövege
jelentősen kibővítette a működtető feladatait, ez alapján az általa viselt költségek körét.

Az Nkt. jelenleg hatályos szövegezése szerint:

„76. § (3) 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.”
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Ez alapján a működtető feladatai több csoportba sorolhatók.

- az Nkt. 76. § (1) bekezdése alapján az épület rendeltetésének megfelelő állapotban
tartása;

- a helyiségek – jogszabályban meghatározott felszerelésekkel ellátott  – berendezése,
többek között internet biztosítása;

- az  intézmény  alapító  okiratában  meghatározott  feladatokhoz  szükséges  eszközök,
felszerelések biztosítása;

- az intézmény részére ingyenes használatba adott felszerelések karbantartása;
- a  fenntartó  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  (a  továbbiakban:  KLIK)  által

beszerzett eszközök karbantartása.

A jogszabályi  változások miatt  szükségessé vált  a KLIK-kel kötött  költségviselésről  szóló
megállapodás módosítása is, melynek tervezetét a KLIK megküldte.

A megállapodás módosítása tárgyában, a módosítás tartalmát illetően több körben egyeztetést
folytattunk  a  KLIK  Várpalotai  Tankerületének  igazgatójával  és  munkatársaival,  melynek
részeként több ponton sikerült pontosítani, Önkormányzatunk számára a jogszabályi keretek
között  elfogadhatóbbá  tenni  a  tervezetet,  amelyet  így  terjesztek  a  Képviselő-testület  elé
elfogadásra. (A megállapodás tervezete a határozati javaslat mellékletét képezi.) 

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását!

Várpalota,  2015. május 14.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: várpalota@varpalota.hu

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

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

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és Várpalota Város Önkormányzata között, a várpalotai oktatási
intézmények fenntartási-, valamint működtetési költségeinek viseléséről kötött megállapodás
módosításáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta:

1) A  Képviselő-testület  jelen  határozat  mellékletét  képező  tartalommal  jóváhagyja  a
Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  és  Várpalota  Város  Önkormányzata  között,  a
várpalotai  oktatási  intézmények fenntartási-,  valamint működtetési  költségeinek viseléséről
kötött megállapodás módosításáról szóló megállapodást.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a megállapodás aláírására: 2015. május 31.
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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M E G Á L L A P O D Á S
a várpalotai oktatási intézmények fenntartási-, 
valamint működtetési költségeinek viseléséről

1. SZ. MÓDOSÍTÁS
/TERVEZET/

A megállapodás létrejött egyrészről
Várpalota Város Önkormányzata
székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
képviseli: Talabér Márta polgármester
törzsszáma: 734125
adóigazgatási azonosító száma: 15734123-2-19
bankszámlaszáma: 12081000-00115409-00100001
statisztikai számjele: 15734123-8411-321-19
a továbbiakban: Önkormányzat, valamint a

Várpalotai Polgármesteri Hivatal
székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
képviseli: dr. Ignácz Anita Éva jegyző
törzsszáma: 429003
adóigazgatási azonosító száma: 15429001-2-19
bankszámlaszáma: 12081000-01330508-00100005
statisztikai számjele: 15429001-8411-321-19
a továbbiakban: Hivatal, valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
képviseli: Hanesz József elnök
e szerződés teljesítése során a nevében eljáró
Várpalotai Tankerület 177000 (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.)
képviseli: Koncz Annamária tankerületi igazgató
Bankszámlaszám: 10048005-00331250-00000000
a továbbiakban: KLIK 

együttesen a továbbiakban: Felek  között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Felek megállapodnak, hogy közöttük 2013. november 4-én a várpalotai oktatási intézmények
fenntartási-, valamint működtetési költségeinek viseléséről szóló megállapodást 2015. június
01. napjától az alábbiak szerint módosítják: 

1.) A megállapodás I. 3.) pontja törlésre kerül.

2.)  A megállapodás  II.)  pontja  („Fénymásoló  berendezések  költségei”)  helyébe  az  alábbi
rendelkezés lép:
A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  Köznevelési
Törvény) 76. § (3) bekezdése szerint „….A működtető feladata továbbá a köznevelési
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intézmény alapító  okiratában  foglalt  feladat  ellátásához  jogszabály  szerint  szükséges
technikai  berendezések  működtetése,  javítása,  karbantartása  és  cseréje  és  a
tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása.”
Az Önkormányzat vállalja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények  névhasználatáról  szóló  20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI  rendelet  (a
továbbiakban:  EMMI  rendelet)  2.  mellékletében  rögzített,  a  nevelési-oktatási
intézmények  kötelező  (minimális)  eszközeiről  és  felszereléseiről  szóló  jegyzékben
szereplő  nyomtatók  és  fénymásolók  működtetését,  amennyiben  azok  használata  az
intézmény  alapító  okiratában szakmai  alapdokumentumában  foglalt  feladatának
ellátáshoz szükséges.
Felek  megállapodnak,  hogy  az  EMMI  rendelet  által  a  számítástechnikai
szaktanteremben meghatározott minimumfeltételeknél (2. melléklet II. pont 13. sor) a
tanulónként biztosítandó 1 „számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal” esetében a
„perifériák” kifejezés alatt a monitort, a billentyűzetet és az egeret értik.
Felek rögzítik, hogy az EMMI rendelet 2. mellékletének II. pontjának 87., 99., 108., 119
soraiban  a  „számítógép  internet  hozzáféréssel,  perifériákkal”  esetében  a  „perifériák”
kifejezés a monitort, a billentyűzetet, az egeret és a nyomtatót is jelenti.
Felek  megállapodnak,  hogy  az  EMMI  rendeletben  meghatározott  nyomtató  és
fénymásoló  berendezések  működtetésébe  beletartozik  az  eszközök  tonerrel,
festékpatronnal való ellátása. Az eszközök működtetéséhez szükséges papír biztosítása is
a  működtető  Önkormányzat  feladata.  Felek  a  működtetéshez  szükséges  papír
mennyiségét az alábbiak szerint határozzák meg:

- 1db nyomtató működtetéséhez havonta (július, augusztus kivételével) 1 csomag,
azaz 500 lap

- 1 db fénymásoló működtetéséhez havonta (július, augusztus kivételével) 5 csomag
(1 csomag=500 lap) fénymásoló papír.

3.) A szerződés III.) pontja („Számítástechnikai berendezések, szolgáltatások díjai”) helyébe
az alábbi szövegezés lép:

Az EMMI rendelet által előírt, a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszközeiről és
felszereléseiről  szóló  jegyzék  figyelembevételével  Felek  rögzítik,  hogy  az  internet
biztosítása  – ennek érdekében a  szolgáltatás  díjának a megfizetése  is  -  a  működtető
feladata.  Ugyanakkor  a  működtetőnek  joga  eldönteni,  hogy  milyen  technikai
eszközökkel,  illetve  milyen  módon  biztosítja  az  internet  elérhetőségét  a  köznevelési
intézményekben.

Az  intézményi  honlap  üzemeltetésével  összefüggésben  felmerülő  valamennyi  költéség
megfizetése a továbbiakban is a KLIK-et terheli.
A Köznevelési Törvény 76. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő
taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása 2015. június 01. napjától az
Önkormányzat feladata. Felek rögzítik, hogy a fentieknek megfelelően az önkormányzat
tulajdonát képező tételes eszközleltárt – valamint az azt megelőző selejtezést –közösen
elvégzik.
A Köznevelési  törvény  4.  §  18.  pontja  szerint  a  működtető  az  állami  köznevelési
feladatellátáshoz  szükséges  tárgyi  feltételek  biztosítása  mellett  a  tárgyi  feltételek
rendelkezésre állásához szükséges személyi és pénzügyi feltételeket is biztosítja.
Fentiek értelmében Felek megállapodnak,  hogy az  Önkormányzat tulajdonában lévő
számítástechnikai  berendezésekhez  kapcsolódó  rendszergazdai  feladatok  ellátásának
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költségét  –  a  Várkerti  Általános  Iskolában  és  Szakiskolában  foglalkoztatott  főállású
közalkalmazott foglalkoztatásával összefüggő bér- és egyéb járulékköltségek kivételével,
melynek költsége mindaddig a KLIK-et terheli, amíg az álláshely megszüntetésre nem
kerül – 2015. június 1. napjától az Önkormányzat viseli.

4.) A szerződés V.) pontja („Taneszközök költségei”) helyébe az alábbi szövegezés lép:
V.1.  A Köznevelési törvény 76. § (3) bekezdése alapján Felek megállapodnak, hogy az
Önkormányzat  tulajdonában  lévő  taneszközök,  egyéb  eszközök  és  felszerelések
karbantartása az Önkormányzatot terheli. Felek rögzítik, hogy a fentieknek megfelelően
az  önkormányzat  tulajdonát  képező  tételes  eszközleltárt  –  valamint  az  azt  megelőző
selejtezést –közösen elvégzik.
V.2. Felek rögzítik, hogy a II., III., V. pontok esetén – az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény és az Ávr. előírásainak figyelembe vételével – a működtető feladatkörébe
tartozó  –  a  Köznevelési  törvény  76.  §-ában  rögzített  –  igény  felmerülése  esetén  a
közoktatási  intézmény  igazgatója  köteles  azt  az  Intézményüzemeltetési  Szervezet  (a
továbbiakban:  IÜSZ) felé  jelezni.   Az IÜSZ vezetője  az  igényeket  megvizsgálja  és  a
mindenkori költségvetésben biztosított  előirányzat  terhére – a jelen megállapodásban
foglalt  működtetési  kötelezettségének  eleget  téve,  pénzügyi  ellenjegyzés  mellett  –
gyakorolja a kötelezettségvállalási jogosultságát, lehetőség szerint az intézményi jelzést
követő 14 napon belül. 

Felek  rögzítik,  hogy  a  közöttük  2013.  november  4-én  létrejött  megállapodás  fenti
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek  a  megállapodást  együttesen  elolvasták,  és  a  közös  értelmezést  követően,  mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

Várpalota,  2015. május „…”

……………………………………………. ……………………………………………
Várpalota Város Önkormányzata Klebelsberg  Intézményfenntartó

Központ
Talabér Márta Várpalotai Tankerület
polgármester Koncz Annamária

tankerületi igazgató

………………………………………………..
Várpalotai Polgármesteri Hivatal
dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

ellenjegyzem: ellenjegyzem:
………………………………………………. ……………………………………………
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