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Tárgy: Tájékoztató az önkormányzatot érint   nemzeti köznevelési törvény módosításából ered  határid s feladatokról

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy közel egy hónappal ezel tt jelent meg a Magyar Közlönyben a nemzeti
köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) módosításáról szóló 2012. évi CXXIV. törvény, amely
több rendelkezése is tartalmaz határid s feladatot az érintett önkormányzatok döntéshozói számára.

A közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálata

A fent írt törvény 32. § (2)  bekezdése az Nkt. 97. § (4) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

„(4) E törvény hatálybalépését követ en a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 2012. augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási
intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak és
megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezet  szervnek, a hivatalnak vagy a kormányhivatalnak.
Ha a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a köznevelési intézmény a nyilvántartásba vételt követ en
megkezdhette m ködését, a fenntartó köteles  2013. április 30-ig m ködési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a
közoktatási intézményt megszüntetni.”

Tekintettel arra, hogy a Képvisel -testület az önkormányzat alapfokú oktatási kötelez  feladatai ellátására - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvénybe foglalt  felhatalmazása alapján - kötött Társulási Megállapodás
felülvizsgálatát  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. §-
ával akként rendelte el,  hogy az Mötv. hatálybalépése el tt (2012. január 1.) kötött társulási megállapodást
az Mötv. 2013. január 1. napjával hatályba lép   helyi önkormányzatok társulásairól szóló IV. fejezete
el írásainak megfeleltetve módosítja a képvisel -testület. Az Mötv. 157. § c) pontja hatályon kívül helyezi a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt az Mötv.
hatálybalépése napjával, így e törvény rendelkezései alkalmazására  2012. december 31-ig van mód, ezért a
fenti idézett közoktatási intézményi alapító okirat felülvizsgálata és eljárásrendje végrehajtása a
Kistérségi Munkaszervezet feladata.

A köznevelési intézmény ingó és ingatlan vagyona m ködtetésének átvállalása

A 2013. január 1. napjától alkalmazandó Mötv. önkormányzati feladat- és hatásköreir l rendelkez  II.
fejezet 13. §-a már nem  tartalmazza az alapfokú oktatási feladatok ellátását, mivel  a  Nkt.  74.  §  (1)
bekezdése értelmében: „Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai
nevelése, a többi gyermekkel, tanulókkal együtt nevelhet , oktatható sajátos nevelési igény  gyermekek
óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.”  A törvény szövegéb l
egyértelm en levezethet , hogy 2013. január 1. napjától önkormányzatunknak kötelez  jelleggel az óvodai
nevelésr l kell gondoskodnia, míg az általános iskolai oktatás- nevelés feladatáról való gondoskodás
kizárólagos állami feladat.
Településünk önkormányzata szempontjából fontos törvényi kitétel az Nkt. 74. § (5) bekezdése, mely
szerint: „ A 3000 f t meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja  -  a
szakképzésr l szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképz  iskola kivételével – az illetékességi
területén lév  összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon m ködtetésér l való
gondoskodást.”
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Önkormányzatunk adó-er képessége, a költségvetése saját bevétele, a központi költségvetésb l átengedett bevételek összege
véleményünk szerint nem teszi lehet vé az állami feladattá vált intézmény fenntartását biztosító vagyon m ködtetése
költségeinek  átvállalását, amit csak er sít a pénzügyi szabályozók, a feladatfinanszírozás alapjainak jelenleg
még ismeretlen volta.

Az Nkt. azon önkormányzatoknak ad tárgykörben feladatot, amelynek lakosságszáma meghaladja a 3000
t, mivel számukra az Nkt. 2012. szeptember 30-ig teend  nyilatkozattételi kötelezettséget ír el  és idén

október 30-ig döntéshozatalt vár el arról, hogy a következ  tanévt l átvállalják-e a közoktatási/köznevelési
intézmények m ködtetését az államtól, vagy mentesülési kérelmet terjesztenek el . Az Nkt. intézmény

ködtetési jog átvállalására lehet séget biztosít azon 3000 f t meg nem haladó lakosságszámú
önkormányzatok számára is, amelyek olyan jó anyagi kondíciókkal bírnak, hogy saját bevételük és átvett
bevételeik terhére képesek a köznevelési intézménynek helyet adó vagyon m ködtetésére.

A Kormány állami intézményfenntartó központot hozott létre az állami feladat koordinálására  202/2012.
(VII. 27.) Korm. rendeletével felállította a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot.
Az Emberi Er források Minisztere megyeközponti tankerületi igazgató és tankerületi igazgatói munkakör betöltésére
hirdetett meg álláshelyet (a járások területére).

Tisztelt Képvisel -testület!

A fent írt kötelezettség tehát nem terheli önkormányzatunkat, ezáltal az önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló
képvisel -testületet, de tiszta viszonyok teremtése érdekében kezdeményezzük az általunk összefoglalt
jogszabályhelyek és az önkormányzat költségvetési helyzete ismeretében az alábbi határozati javaslat
megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2012. szeptember  4.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester   jegyz

……/2012. (IX. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Köznevelési intézmény feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon m ködtetése

Határozati   j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete  a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC.
törvény  (Nkt.) 74. § (5) bekezdésében foglaltakat alapul-véve  rögzíti, hogy az önkormányzat
költségvetésében rendelkezésre álló saját- és átengedett bevételei terhére - az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló -, az önkormányzat saját
tulajdonában lév Szent László Általános Iskola (jelenleg mint a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási
Intézményének tagintézménye) Csanytelek, Szent László u. 4/a. sz. alatti ingó- és ingatlan vagyona Nkt.-ben rögzített
feltételekkel való

ködtetését nem köteles, de nem is képes  vállalni.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


