
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T 

 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (6) 

bekezdése alapján meghozott döntésre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ózd, 2015. augusztus 4. 

 

 

 

   Előterjesztő: Polgármester 

   Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi 

      Osztály Köznevelési Csoport 



Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 37/2015. (II.19.) határozatával 

kinyilvánította azon szándékát, hogy 2015. szeptember 01-től felmentést kér a köznevelési 

intézmények nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74.§ (4) 

bekezdés szerinti működtetési kötelezettségének teljesítése alól. 

A 2015. évi IX. törvénnyel módosított Nkt. a szándéknyilatkozat benyújtási határidejét 2015. 

március 31-ről június 15-re módosította, a 143/2015.(VI.12.) számú kormányrendelettel módosított 

végrehajtási rendelet az ebr42 rendszerbe a szándéknyilatkozaton túl egyéb adatlap feltöltését nem 

tette szükségessé. 

Az elektronikus feltöltés az ebr42 rendszer megnyitása után 2015. június 12. napján, a MÁK 

BAZ Megyei Igazgatósága Államháztartási Irodájának történő postázás 2015. június 15-én 

megtörtént. 

A köznevelésért felelős helyettes államtitkár 2015. július 16-án érkezett levelében adott 

előzetes tájékoztatást az érintett három miniszter együttes döntésének várható érkezéséről és arról, 

hogy hozzájárulás-fizetési kötelezettség esetén, a hozzájárulás fizetésének vállalásáról hozandó 

Képviselő-testületi döntés meghozatalára 8 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésünkre. 

A miniszteri döntés – melyről szóló értesítés kézhezvételére 2015. július 29-én került sor – 

Ózd Város Önkormányzata számára 2015. 09. 01. – 2019. 08. 31. között 24.375 E Ft/hó 

hozzájárulás-fizetési kötelezettséget állapított meg. (Lásd 1. melléklet) 

Ezen kötelezettségvállalás esetén a fenti összeget az önkormányzat a rendelkezésére álló saját 

és átengedett bevételeinek terhére köteles teljesíteni várhatóan minden hónap 5-éig a „Kincstár 

Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos befizetések” megnevezésű, megadott 

számlaszámra. 

Éves szinten mindez 292.500 E Ft fizetési kötelezettséget jelenthet számunkra. 

 2014. évben az érintett köznevelési intézmények működtetési költségei – a felújítási és 

beruházási kiadások nélkül – 224.743 E Ft kiadási kötelezettséget jelentettek önkormányzatunk 

számára. (Lásd 2. melléklet) 

A 2015. évi várható működtetési kiadás 232.967 E Ft, melynek részleteiről a 3. melléklet 

nyújt tájékoztatást. 

 

Ezen kimutatások nem tartalmazzák a több éve rendezés alatt álló két intézmény – a 

gimnázium és pedagógiai szakszolgálat – működtetéséhez szükséges, évente kb. 50.000 E Ft összegű 

kiadási költségeket. Jelenleg ezen költségek kifizetését a KLIK teljesíti, ugyanakkor számításba kell 

venni, hogy a jogviták lezárulta után aláírásra kerülő szerződések az utólagos megfizetést 

elkerülhetetlenné teszik. 
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A Képviselő-testület döntéséhez az alábbi információk figyelembevétele javasolt: 

 

I. A működtetés átadása esetén: 

1) A hozzájárulás-fizetési kötelezettségünk 59.533 E Ft-tal több, mint a 2015. évi 

várható saját működtetési költségterhünk. (A gimnázium és ped. szakszolgálat nélkül) 

 

2) A hozzájárulás-fizetési kötelezettségünk változatlan marad négy éven át. Nincs 

olyan rendelkezés, mely jelentős működtetési kiadás csökkentést eredményező 

fenntartói döntésektől függően (egyházi fenntartásba átadás, iskolabezárás) a fizetési 

kötelezettségünk értelemszerű csökkentését helyezné kilátásba. (Vélelmezhető, hogy 

ez esetekben csak jogi eljárás keretében érvényesíthetnénk érdekeinket.) 

 

3) Az intézmények feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon a KLIK ingyenes 

vagyonkezelésébe kerül. A KLIK-et a vagyonkezelési szerződésben rögzítetten 

korlátozott tulajdonosi jogok illetik meg, valamint kötelezettségek terhelik. A KLIK 

gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának megóvásáról, 

karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak 

elvégzéséről, stb. 

Fontos tudni, hogy az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állam részéről 

nem várható jelentősebb anyagi ráfordítás iskoláink felújítása terén, ugyanakkor 

jelentős beruházási munkálatok szükségesek a sajóvárkonyi, táblai, Petőfi úti, 

csépányi, és az Árpád úti intézményekben. 

Az önkormányzat, mint ingatlantulajdonos természetesen elvégezhet saját költségén 

felújítási, beruházási munkálatokat az állam „mellett”, illetve „helyett”. 

 

4) Az ÓKIG engedélyezett létszámkerete 104 főről 57 főre csökken. A 47 fő csökkenés 

az alábbi álláshelyeket érinti: 

8 fő iskolai gondnok 

8 fő iskolai karbantartó, fűtő 

31 fő iskolai takarító. 

Mivel nincs rá jogszabályi előírás, ezért csak vélelmezhető, hogy ezen technikai 

dolgozókat a KLIK továbbfoglalkoztathatja. A működtetés átadása tehát - jelen 

információnk szerint - 47 fő álláshelyét veszélyeztetheti. 
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Az ÓKIG 9 fős gazdasági csoportjának, a 8 fős műszaki csoportjának és a 38 fős tanuló 

étkeztetést biztosító csoportjának létszámkeretét javasolt megtartani, mert a 13 óvoda 

pénzügyi, gazdálkodási, műszaki- karbantartási feladatellátása, valamint a teljes körű 

gyermek és tanulóétkeztetés biztonságos feladatellátása ezt szükségessé teszi. 

 

II. A működtetési kötelezettség további vállalása esetén az alábbi kockázatokkal, illetve 

lehetőségekkel számolhatunk:  

 

1) Várhatóan egyházi fenntartásba kerülnek át intézmények (jelenleg két iskola 

indította el a kapcsolatfelvételt, az egyházak fogadó készek), ez jelentős működtetési 

kiadáscsökkentést eredményezhet számunkra. Hasonlóan jelentős kiadás-

csökkentéssel jár, ha az állami intézményfenntartó központ iskolabezárásra, vagy 

iskola-összevonások miatt ingatlan használat visszaadására kényszerül. 

 

2) Ingatlanjaink további energetikai jellegű felújításával a fűtésköltségek 

csökkenthetők. 

 

3) A finanszírozástól független tényezők: 

 az iskolaigazgatói megbízások véleményezésére csak a működtető 

önkormányzat jogosult 

 lényegesen szorosabb emberi, és szakmai kapcsolatrendszer működik az 

iskolák és a település között, ha az önkormányzat az üzemeltető. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és dönteni 

szíveskedjen! 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

 



 

 



2. melléklet az előterjesztéshez 

 



3. melléklet az előterjesztéshez 

 



Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…..../2015. (VIII. 4.) határozata 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (6) bekezdése 

alapján meghozott döntésről 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

„A”  változat: 

 A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban: Nkt.) 74.§ (6) 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 állami intézményfenntartó központ általi 

működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését nem vállalja, az Nkt. 74. § (4) 

bekezdés szerinti működtetési kötelezettségét 2015. szeptember 01-től továbbra is 

teljesíti. 

 

Felelős:  Polgármester 

 
Határidő: Azonnal 

 
 

„B” változat: 

 1. A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban: Nkt.) 74.§ (6) 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 állami intézményfenntartó központ általi 

működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja. 

2. A Képviselő-testület az iskolák működtetésének átadásához szükséges 

dokumentumok aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 

 

Felelős:  Polgármester 

 
Határidő: Azonnal 
 


