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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (továbbiakban:Nktv) módosítását 2012. évi CXXIV. törvényként. A fokozatos hatálybalépéssel egyidejűleg rajzolódik ki az általános iskolai
nevelés várható feladatellátása.
A Nktv. 97 § (24) bekezdése 2012. szeptember 2-án lépett hatályba az alábbiak
szerint:
„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
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.”
A jogszabályhely alapján Nemesgulács Község Önkormányzata részére az általános iskola működtetése 2013. január 1-től nem kötelező, azonban az Állami intézményfenntartó központtól átvállalhatja azt. A rendelkezés összhangban van
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:Mhötv) 2013. január 1-től hatályos 13. §-val, amely már nem tartalmazza kötelező önkormányzati feladatként az általános iskolai oktatást.
A Nktv. módosítását követően – a feladatellátáshoz kapcsolódóan – született meg
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm.
rendelet, amely rendelkezései alapján a Kormány 2012. szeptember 1-jével az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatalt hoz létre.
Az Intézményfenntartó Központ egyrészt áll egy központi szervből és területi
szervekből, amelyeket tankerületeknek neveznek. A tankerületek lehatárolása
azonos lesz a megyén belül járások határaival, továbbá megyeközponti tankerület
(a megye székhelyén működő) végzi el az irányítói feladatokat. Az adott intézmények kialakítása folyamatban van. A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú
települési önkormányzat vállalhatja a szakképző iskola kivételével az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
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központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. Működtető tehát az
a települési önkormányzat lehet, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont
üzemelteti. A működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell
megállapítani.
A Nktv. 76. §-a meghatározza a működtető önkormányzat feladatait:
- a szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének
megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerinti üzemeltetése, karbantartása.
Így köteles a működtetéssel kapcsolatos
- közterheket,
-

költségeket,

-

díjakat viselni;
gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről;

-

ellátni minden olyan feladatot, amely szükséges a köznevelési feladatok
megfelelő színvonalú és biztonságos ellátásához (pl. szükséges eszközök,
taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadásaátvétele, raktározása, készletek pótlása);

-

karbantartani a feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani és karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a
köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket;

- a köznevelési intézmény épületének állagát megóvni.
A taneszközök beszerzését 2013. január 1-jétől az állam finanszírozza. 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. Ez a rendelkezés azt jelenti esetünkben, hogy Káptalantóti és Kisapáti települések az idejáró gyermekek után
nem kötelesek ezesetben hozzájárulni a működtetés költségeihez. Tekintettel arra,
hogy az iskolai ellátás területén az állam jelentős terhet vesz az önkormányzatok
válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének
finanszírozását vállalja.
Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra
vonatkozóan az állami intézményfenntartó központot - ha az önkormányzat a
működtetéssel kapcsolatos feladatokat nem látja el - ingyenes vagyonkezelői jog
illeti meg, mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezései szerint a szakképzés tekintetében a fenntartónak nincs választása az mindenképpen az államhoz kerül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és döntésüket
meghozni szíveskedjenek.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 97. § (24) bekezdés a, pontjában
foglaltakra tekintettel - mint a Keresztury Dezső
Általános- és Szakiskola intézményfenntartói
társulásának tagja - a feladatellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon tekintetében a működtetéshez Nemesgulács Község Önkormányzata részére hozzájárulást fizetni nem kíván.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről
Nemesgulács Község Önkormányzatát tájékoztassa és a működtetéssel kapcsolatos döntés
meghozatalakor jelen határozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Káptalantóti, 2012. szeptember 11.

Csom Károlyné
polgármester

