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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdése alapján a 
3000 főt meghaladó lakosságszámú önkormányzat gondoskodik – 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. Ennek értelmében Komló Város 
Önkormányzat részére jogszabályi kötelezettség a működtetés. 
 
A 3000 főt meghaladó lakosságszámú település a működtetés alól abban az esetben kérhet 
mentesülést, ha a működtetéshez szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képességgel nem 
rendelkezik, és ezt az érintett köznevelési intézmények működtetési adataira és a 
működtetéshez rendelkezésre álló bevételeire vonatkozó adatszolgáltatással igazolja. 
 
2012. októberében az önkormányzat a Képviselő-testület 150/2012. (X. 25.) számú határozata 
alapján az előírt formában és adatszolgáltatásokkal kérelmezte a működtetési kötelezettsége 
alóli mentesülést.  
 
Az Nkt. 74. § (6) bekezdés szerint, ha a települési önkormányzat adatszolgáltatása nem, vagy 
csak részben támasztja alá a működtetési képesség hiányát, az állam a települési 
önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi. A benyújtott kérelem alapján Komló 
Város Önkormányzatát 2013. január 1. és 2015. augusztus 31. között 18.117.000,- Ft/hó 
összegű hozzájárulás fizetésére kötelezték,  mely éves szinten 217.404.000,- Ft-ot tesz ki.  
 
Az Nkt. 74. § (6) bekezdése úgy folytatódik, hogy hozzájárulási kötelezettség megállapítása 
esetén, annak közlését követő 8 napos jogvesztő határidőn belül a települési önkormányzat a 
hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz, illetőleg a hozzájárulás vállalásának 
hiányában a települési önkormányzat működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti 
kérelmét visszavontnak kell tekinteni. 
 
Ilyen előzmények után a Képviselő-testület a 188/2012. (XII. 14.) számú határozatával 
döntött arról, hogy az önkormányzat illetékességi területén lévő, az önkormányzat 
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését 
2013. január 1. napjától vállalja. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény (a továbbiakban: Nkt.) 76. § (4) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a települési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását 
követő év március 31. napjáig nyújthat be ismét kérelmet, ha a következő tanévtől a 
működtetést nem képes vállalni. Ez alapján 2015. március 31-ig, majd azt követően 
legközelebb 2020-ban (szintén március 31-ig) lehet élni a kérelem benyújtásának 
lehetőségével. 
 
2013. január 1-től 2013. december 31-ig a működtetés költségei 142 852 eFt-ot, míg 2014. 
január 1-től 2014. december 31-ig 156 264 eFt-ot tettek ki összességében (a 2014. évi adat 
még nem végleges, a beszámolóig változhat, de a nagyságrendet tükrözi).  
 
Komló Város Önkormányzat a költségvetésében a köznevelési intézmények működtetésére az 
előzőekben meghatározott összegekből a működtetéssel kapcsolatos feladatokat teljes körűen 
ellátta, sőt korszerűsítésre kerültek a köznevelési intézményekben található tálalókonyhák és 



étkezők (gépek, berendezések, felszerelések, bútorzat teljes cseréje, víz- és villanyvezetékek, 
belső burkolatok cseréje, festés, mázolás, új edényzet vásárlása, rozsdamentes felületek 
kialakítása valósult meg az előző időszakban).  
 
Kialakításra került egy 7 fős karbantartói „csapat”, mely a köznevelési intézményekben 
elvégzi a felmerülő kisebb karbantartási munkákat, így csak az anyagköltséget kellett hozzá 
biztosítani.  
 
Javultak a technikai dolgozók munkavégzési feltételei (védőruhák, takarítógépek, szerszámok 
biztosításával).  
 
A tankerületi igazgató, valamint a köznevelési intézmények vezetői kérésének 
figyelembevételével sor került új bútorok (asztalok, székek, szekrények), eszközök (mosógép, 
hűtőszekrény) beszerzésére, illetőleg kisebb-nagyobb építészeti, vízvezeték-szerelési, 
épületgépészeti, villamossági, továbbá festési munkálatok elvégzésére (pl. 
világításkorszerűsítés, szigetelés, öltözők, udvarok rendbetétele, parkettázás), és az épületek 
„csinosítására” (pl. függönyök vásárlása). 
 
A működtetés eddigi tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kialakult 
rendszer jól funkcionál, kölcsönös az együttműködés a működtetési feladatokat ellátó GESZ, 
illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) Komlói 
Tankerülete között.  
 
A KLIK Komlói Tankerületének tankerületi igazgatója – a KLIK által fenntartott köznevelési 
intézmények igazgatóival egyetértésben – 2015. február 2-án kelt levelében köszönte az 
eddigi támogató együttműködést és jelezte, hogy támogatják a további önkormányzati 
működtetést. 
 
A fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. § 
szerinti működtetését vállalja a továbbiakban is az önkormányzat.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen.  
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos 
döntések tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A képviselő-testület tájékozódott arról, hogy az Nkt. 76. § (4) bekezdése alapján 
2015. március 31-ig kérelmezheti az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetése alóli mentesülést. 



 
2. A képviselő-testület az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget 

téve továbbra is biztosítja az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetését. 
 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
K o m l ó , 2015. február 4. 
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