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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata gesztor települése a 2009. június 1-jén megalakult Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak, mely fenntartja a „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola (továbbiakban: intézmény) többcélú, közös igazgatású, 
közoktatási intézményt. Ezen intézmény intézményegységei a 2011. december 31. napjáig a 
Baranya Megyei Önkormányzat által finanszírozott középfokú feladat-ellátási helyek, illetve 
Komló Város Önkormányzata által finanszírozott Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény.  
 
Az intézmény fenntartásában 2012. január 1. napjától változás következett be. A megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 
18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjától az Ötv. 70. § -át, mely a 
megyei önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak felsorolását tartalmazza, továbbá 
ugyanezen törvény 2. § (6) bekezdése alapján a megyei önkormányzat köteles volt 2011. 
december 31. napjával a részvételével működő társulási megállapodásait felmondani.  
 
A fenti jogszabály hatályba lépésével a Baranya Megyei Önkormányzat az 
intézményfenntartó társulásba bevitt középfokú intézményeinek finanszírozását 2012. január 
1-től a Társulási Megállapodásból való kilépésre hivatkozva a továbbiakban nem biztosította. 
A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeit a Baranya Megyei Intézményfenntartó 
Központ vette át, azonban az Intézményfenntartó Központ a komlói középfokú intézmények 
finanszírozására előirányzatot nem kapott a 2012-es költségvetésében.  
 
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központtal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal 
történt többszöri levélváltás eredményeképpen a középfokú intézmények finanszírozására az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti feladat-ellátási/finanszírozási megállapodás került 
aláírásra 2012. augusztus 14. napjával, mely lehetővé tette, hogy az intézmény középfokú 
feladat-ellátási helyeinek finanszírozására 180 millió Ft támogatást biztosítson a Baranya 
Megyei Intézményfenntartó Központ az intézmény 2012. évi költségvetésében, melynek 
utólagos jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől. 
 
A képviselő-testület 46/2011. (III. 31.) Kt. számú határozatában döntött a nem kötelező 
feladatok Baranya Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról. A határozat 1. pontja az 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási intézmény megyei fenntartásba történő átadásáról 
szól. A 2011. évi CLIV. törvény módosította a Közoktatásról szóló 1993. évi CLXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kt.) 88. § (9) bekezdését, melynek értelmében, ha a községi, városi 
önkormányzat a tulajdonában lévő közoktatási intézménnyel a Kt. 86. § (3) bekezdésében 
felsorolt feladat (a települési önkormányzat számára nem kötelező feladat) ellátását nem 
vállalja, értesíti a kormány általános hatáskörű államigazgatási szervét, amely a Kt. 102. § (3) 
bekezdésében meghatározott eljárás – az intézményi átszervezésekhez kapcsolódó szükséges 
egyeztetések – lefolytatását követően dönt arról, hogy szükséges-e az átvett feladathoz a 
feladatot ellátó intézmény további működtetése. A feladat és a hozzá kapcsolódó 
ingatlanhasználat átadásának időpontja – a felek eltérő megállapodásának hiányában – 
nevelési-oktatási intézmény esetén a bejelentést követő év július 1-je.  
 
A fenti határozat és a jogszabály módosítás értelmében a 2012. január 1-jén megalakult 
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központtal (a megyei intézmények átvevőjével) több 
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egyeztetést folytattunk az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói 
jogának átadása tárgyában. 
 
Az egyeztetésre több okból is szükség volt, egyrészről az intézmény részt vett a DDOP-
3.1.2/2F-2f projektben, így szükséges volt a Közreműködő Szervezet véleményét kikérni a 
tekintetben, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény kiszervezése nem ütközik-e a 
projektben vállalt kötelezettségeink teljesítésébe.  
 
Az egyeztetések további indoka az volt, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Nkt.) értelmében 2013. január 1-től az óvoda kivételével az állam 
gondoskodik a köznevelési, közoktatási alapfeladatok ellátásáról, így az alapfokú 
művészetoktatás biztosítása is az állam feladatává válik, mely felvetette azt a kérdést, hogy 
indokolt-e 2012. július – augusztus hónapokban az intézmény fenntartói jogának átadása. 
 
A fenti egyeztetések, illetve az egyeztetések kapcsán felmerült kérdések minisztériummal, 
közreműködő szervezettel történő további tisztázása nem tette lehetővé, hogy az 
intézményegység átadására a Kt.-ben meghatározott eljárásrend és határidő betartásával sor 
kerülhessen. A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központtal történt egyezetés alapján a 
2013. január 1. napjától állami fenntartásba kerülő alapfokú művészetoktatási intézmény 
finanszírozását 2012 évben még Komló Város Önkormányzat finanszírozza, mely összeg az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésébe amúgy is tervezésre került. Azonban Komló Város 
Önkormányzata, mint az intézményfenntartó társulásban az alapfokú művészetoktatás 
finanszírozója 2013 évben nem tudja biztosítani ezen összeget. A fentiekre tekintettel a 
46/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat módosítása válik szükségessé. 
 
A két fenti, oktatást érintő témához kapcsolódóan szeretném tájékoztatni a Tisztelt 
Képviselő-testületet az Nkt. közoktatási intézményeket és az önkormányzatot érintő 
változásairól. 
 
Az Nkt. 2013. január 1-jén hatályba lépő, 74. § (1) bekezdése szerint 2013. január 1-jével az 
állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.  
 
Az Nkt. 2013. januárjától hatályos 74. § (4) bekezdése kimondja, hogy „(4) A 3000 főt 
meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképzésről szóló 
törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén 
lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. 
A működtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. § (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi 
feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi 
feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő 
képességgel összefüggő feltételek hiányában külön jogszabályban meghatározott módon 
mentesül.”  
 
A fenti paragrafus valamennyi, jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő összes köznevelési 
feladatot ellátó ingó és ingatlan vagyont érinti (általános iskolák, művészetoktatás, középfok). 
 
Az Nkt. 2013. január 1-től hatályos rendelkezései meghatározzák a működtetői feladatokat.  
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„ 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.  
(…)  
(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. A taneszközök beszerzését 
az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye 
szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.”  
 
Az Nkt. 2012. szeptember 2. napján hatályba lépett 97. § (24) bekezdése alapján 2012. évben 
szeptember 30-ig nyilvánítja ki szándékát az állami intézményfenntartó központnak, és 2012. 
október 30-ig dönt a települési önkormányzat, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől, tehát 2013. szeptember 1-jétől 
a működtetést nem képes vállalni. 
 
Felhívom a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy fenti jogszabályhely sajátos 
megfogalmazásából adódóan, ha az alábbi, nemleges döntés elfogadására nem kerül sor, az 
automatikusan úgy is értelmezhető, hogy az önkormányzat az intézmények működtetésére 
képes. Ugyanakkor ma még semmilyen konkrét információ, adat, jogszabálytervezet nem 
ismert a tekintetben, hogy a következő költségvetési évben a helyi önkormányzatok milyen 
átengedett bevételekre lesznek jogosultak, illetőleg milyen saját bevételre számíthatnak. 
 
A működtető önkormányzat feladatait az Nkt. 76. §-a részletesen szabályozza, tekintettel 
azonban az Nkt. kerettörvény jellegére, mindenképpen szükséges lesz a törvényben 
körülhatárolt működtetési feladatok keretei között egy külön szerződést kötni az állami 
intézményfenntartó központ és a működtető önkormányzat között a konkrét üzemeltetési 
feladatok meghatározására. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) – 2013. január 1. napján hatályba lépő V. fejezete (39. § 
- 44. §) határozza meg a köznevelési intézmény működtetési kötelezettség alóli mentesülés 
iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályait. 
A működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg az 
önkormányzatnak igazolnia kell majd a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát, 
mentesülési kérelmét az Nkt. Vhr. 1-3. mellékleteiben foglalt adatlapok kitöltésével tudja 
alátámasztani. 
A döntésnél az Nkt. Vhr. 41. §-ban foglaltak kerülnek figyelembevételre: 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés során figyelembe kell venni 
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a) a települési önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadások és bevételek 
egymáshoz viszonyított arányát, 
b) a települési önkormányzat önként vállalt feladatai kiadásainak és bevételeinek mértékét és 
arányát, 
c) az érintett köznevelési intézményre, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló helyre 
jutó működési és felújítási kiadások és bevételek különbözetét, 
d) az érintett köznevelési intézmény, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló hely nettó 
üzemeltetési kiadásai és az önkormányzati saját bevételek arányát, 
e) a települési önkormányzat adósságtörlesztési kötelezettségének mértékét.” 
 
Amennyiben az adatszolgáltatásban foglaltak nem támasztják alá az önkormányzat 
működtetési képességének hiányát, úgy az állam a települési önkormányzatot működtetési 
hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. Az önkormányzatnak lehetősége lesz arra, 
hogy a hozzájárulás összegének ismeretében a mentesülés iránti kérelmét az 
Nkt. Vhr.-ben szabályozott módon és időben visszavonhatja. (Az Nkt. Vhr. 4. 
számú mellékletében található a szándéknyilatkozat minta az előterjesztés 2. számú 
melléklete.) 
 
Komló Város Önkormányzatának határozott szándéka, hogy az oktatási intézmények 
működtetését vállalja továbbra is a 2013/2014-es tanévtől, azonban tekintettel arra, hogy 
jelenleg nem ismert, hogy a következő költségvetési évben a helyi önkormányzatok milyen 
átengedett bevételekre lesznek jogosultak, illetőleg milyen saját bevételre számíthatnak, így azt 
sem tudjuk megmondani, hogy lesz-e forrásunk az oktatási intézmények működtetésére. Mivel a 
szándéknyilatkozat visszavonható, ezért azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy a határozat 4. 
pontjában foglaltakat támogassa.   
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Nkt. változásaihoz igazodóan a DDOP-
3.2.1/2F-2f projektben érintett „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola fenntartói, 
intézményi struktúrájának kialakítása tekintetében a Közreműködő Szervezet a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséggel egyeztetve eljárásrendet alakít ki arra vonatkozóan, hogy a 
projektben vállalt kötelezettségek tekintetében az intézményátszervezésre milyen módon 
kerülhet sor. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a közoktatási intézmények 
működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ és a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás között a középfokú oktatás feladat-ellátása és finanszírozása 
tárgyában kötött megállapodást. 
 

2. A képviselő-testület a 46/2011. (III. 31.) számú határozatának 1. pontját továbbra is 
fenntartja és az alapfokú művészetoktatás feladatát ellátó, a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményét át kívánja adni a 
feladat ellátására kötelezett megyei kormányhivatalnak.  
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3. A képviselő-testület a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által 

fenntartott „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményének finanszírozását 2012-es költségvetési évben biztosítja. A 
képviselő-testület az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséhez 
2013. évben nem tud forrást biztosítani. 
 

4. Komló Város Önkormányzata – mint 3.000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat – 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 97. § (24) bekezdés b.) pontja 
értelmében kifejezi azon szándékát, hogy az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján 
az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját 
tulajdonában álló az állami 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.  
 

5. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézményfenntartó 
központot a Képviselő-testület szándékáról.  

 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2012. szeptember 19. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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1. számú melléklet 

2. 
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2. számú melléklet 
 
 
 
4. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez 
 

Ebr azonosító  

Önkormányzat  

 
Szándéknyilatkozat 

3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (Nkt.) 97.§ (24) bekezdés b) pontja alapján 
 
 
…. Város/Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 
74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az 
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a 
saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan 
vagyon működtetését nem képes vállalni. 
 
 

Kelt: 
 

P.H. 
 

jegyző         polgármester 
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