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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) módosításra
került a 2014. évi C. törvénnyel. Rendelkezései – többek között - pontosították a működtetés
fogalmát, illetve meghatározták a pedagógiai-szakmai szolgáltatások helyét az állami közfeladatellátás keretén belül. A módosítást a Nkt. bevezetése óta eltelt időszak alatt a működésben
tapasztalt problémák feloldása, az eredeti jogalkotói szándéknak megfelelő gyakorlat
megerősítését szolgáló pontosítások, illetve az állami intézményrendszerben bekövetkezett
változások indokolták.
l.
2015. január 1-jétől megváltozott a Nkt. 4. § 18. pontjában szereplő „működtető” fogalma, amely
ezáltal jobban igazodik a törvénynek a köznevelési intézmény működéséhez szükséges
feltételeket meghatározó rendelkezéseihez. Működtető az a települési önkormányzat, amely a
saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz szükséges tárgyi
feltételeket, továbbá a tárgyi feltételek rendelkezésre állásához szükséges személyi és pénzügyi
feltételeket az e törvényben meghatározottak szerint biztosítja.
A települési önkormányzatok működtetési kötelezettségének tartalmát próbálta egyértelművé
tenni a Nkt. 76. § (1) és (3) bekezdéseinek módosítása. Az új előírások szerint a működtető
köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési
feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A működtető 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 üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az
állagmegóvásról. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek
fedezése a működtetőnek nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat.
A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni,
gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről.
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.
A köznevelési intézmények nem rendelkeznek alapító okirattal, feladataikat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata 12.2.1. Köznevelési alapfeladatok pontja rögzíti,
mely tartalmazza a Budapest XXIII. Tankerülethez tartozó intézmények alapfeladatait:

-

általános iskolai nevelés-oktatás,
nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,
többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
nevelése-oktatása,
alapfokú művészetoktatás,
pedagógiai szakszolgálati feladat.

A fentiek alapján ezen alapfeladatok ellátásához szükséges technikai berendezések működtetése,
javítása, karbantartása, cseréje a működtető kötelezettsége.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 373/2012.(IX.11.)
határozatában elutasította a javaslatot, mely szerint az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és
átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló az intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon
működtetését a következő naptári évben kezdődő tanévtől, tehát 2013. szeptember 1-jétől nem
képes vállalni.
A 2015. évi IX. törvény módosította a Nkt. 76. § (4) bekezdését, mely szerint a Képviselőtestületnek ismét döntenie szükséges a működtetésről:
„(4) Az a települési önkormányzat, amelynek illetékességi területén a települési önkormányzat
tulajdonában lévő épületben működik az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő
köznevelési intézmény, a helyi önkormányzati lépviselők 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 1jétől 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. ”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát a közoktatási intézmények 2015.
szeptember 1-től történő további működtetéséről.

2.
A Nkt. 19. § (5) bekezdése szerint az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a
pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásában állt pedagógiai intézetek, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények helyett az
Oktatási Hivatal látja el 2015. április 1-jétől.
A Nkt. új 76/B. §-sal egészült ki, amelynek értelmében az állami köznevelési közfeladat
ellátásához az Oktatási Hivatalt az általa ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok
biztosításához szükséges települési önkormányzati tulajdonú

a) önálló ingatlanra és ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes vagyonkezelői jog,
b) ingatlanrészre és ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes használati jog illeti meg.
Miután az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat
a jövőben az Oktatási Hivatal nyújtja, biztosítani kellett számára a használati, illetve
vagyonkezelői jogot az ezen feladat ellátását szolgáló települési önkormányzati tulajdonú ingó és
ingatlan vagyon felett.
Működtetési kötelezettsége ugyanakkor nem lesz a települési önkormányzatnak e köznevelési
közfeladat vonatkozásában.
A fentiekhez kapcsolódó új átmeneti rendelkezés szerint – a Nkt. 99/C. §-a alapján – az állami
köznevelési közfeladat-ellátás keretében az állami pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátását
biztosító mindazon állami és települési önkormányzati tulajdonú
-

-

ingó és ingatlan vagyon,
tárgyi,
műszaki,
pénzügyi eszköz, amely a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását biztosítja és 2015.
március 31-én az állami intézményfenntartó központ használatában vagy
vagyonkezelésében van,
önálló ingatlan és a feladatellátást szolgáló ingó vagyon esetében az Oktatási Hivatal
ingyenes vagyonkezelésébe,
ingatlanrész és a feladatellátást szolgáló ingó vagyon esetében az Oktatási Hivatal
ingyenes használatába kerül 2015. április 1-jén.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten – az Emberi Erőforrások Minisztériumának
döntése alapján – a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása három helyszínen kerül
megszervezésre 2015. április 1-től:
-

az Oktatási Hivatal székhelyén (V. kerület Szalay utca 10-14.)
a várhatóan a közeljövőben bejegyzésre kerülő új telephelyeken (VIII. kerület Vas utca 8.,
illetve XI. kerület Erőmű utca 11.).

A fentiek alapján a Budapest XXIII. kerületi Tankerülethez tartozó korábbi Soroksári Pedagógiai
Kabinet által használt ingatlanrészt (1237 Budapest, Tartsay utca 26.) az Oktatási Hivatal a
továbbiakban nem kívánja igénybe venni, így használati szerződést sem kíván kötni az
ingatlanrészre vonatkozóan.
A kerületi pedagógiai kabinetekben foglalkoztatott közalkalmazottak átkerültek az Oktatási
Hivatal állományába. A megnövekedett létszám miatt - a feladatellátás megfelelő biztosítása
érdekében - az Oktatási Hivatalnak szüksége van a kerületi pedagógiai kabinetek által elsősorban
a közvetlenül a munkavégzéshez használt ingóságokra (informatikai eszközökre, bútorokra). Az
Oktatási Hivatal 2015. április 27-ig kérte a Soroksári Pedagógiai Kabinet leltárában szereplő
bútorok, eszközök, felszerelések, számítástechnikai eszközök listáját. Az adatkérés célja az volt,

hogy az Oktatási Hivatal ezeket az eszközöket – minden érintett önkormányzattal külön
egyeztetést követően – használatba, esetlegesen vagyonkezelésbe vehesse.
Az Oktatási Hivatal értesítését követően módosítani szükséges a 2013. március 18-ai keltezésű a
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ között létrejött szerződést.
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2015.(VI.09.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
tulajdonában álló, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felügyelete alá tartozó
közoktatási intézmények működtetéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján az Önkormányzat az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában
álló, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyont 2015. szeptember
1-től továbbra is működteti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §
(4) bekezdésének megfelelően – a későbbiekben külön jogszabályban meghatározott
eljárás szerint – tegye meg nyilatkozatát a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2015.(VI.09.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött, 2013. március 18-ai
keltezésű szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási Hivatal - pedagógiai-szakmai szolgáltatások
biztosításához szükséges ingóságok, eszközök iránti igényéről szóló - értesítését követően
terjessze a Képviselő-testület elé a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat és a
Klebelsberg intézményfenntartó Központ között létrejött 2013. március 18-ai keltezésű szerződés
módosítását.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslatok elfogadása a Mötv. 50. §-a alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2015. május 26.
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