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A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXc. törvény (továbbiakban: Nkt) 2012.
szeptember 1-től hatályos 97. §. (24) bekezdése kimondja, hogy
2012. évben szeprember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntarló
központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat
arról, hogy a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben
kezdődő tanévtől
a) 3000 főt meg nem haladó lakosságszámu
település esetén a működtetést
az
államtól képes átvállalni,
b) 3000 fö lakosságszám feletti település esetén a működtetést nem képes vállalni."
II

A fentiek alapján szeptemberben
- a rendelkezésére álló pénzügyi adatok alapján - a
Képviselő-testületnek
szándéknyilatkozatot
kell tenni abban az esetben, ha az
intézményét a 2013/2014-es tanévben nem képes működtetni.
A Nkt. 4. §. definiálja a fenntartó és m.üködtető fogalmát:
fenntartó"
az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat
ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és - e törvényben
foglalt esetben a működtetővel
közösen
- a köznevelési intézmény müködéséhez
szükséges feltételekről gondoskodik"
működtető:
az a települési
önkormányzat,
amely a saját tulajdonát
képező
ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz
kapcsolódó ingó és ingatlan
vagyont üzemelteti.
Gersei Pethő Általános
Müvelődési
Központ
Általános
Iskolája Közoktatási
Intézmény Közös Fenntartására létrejött Közoktatási Intézményi Társulás keretében S
település fenntartásával mü ködik.
A 2012. január 1-i települési lakosságszámok és a 2012/2013. tanév általános iskolába
járó tanulók számát az alábbi táblázat mutatja:

.Település név
Bazsi
Karmacs
Sümegprága
Várvölgy
Vindornyalak
Zalaszántó
Összesen

Lakosság szám (fő)
429
791
640
99
987
2.946

Tanulók

száma (fő)
16
10
8
4
7
70
115

A működtetés
keretében
az Nkt. 2013. január l-től hatályos
"A köznevelés
közfeladatai, a feladatellátásra
kötelezettek ; alapján
1.) 74. § (1) bek. kimondja, hogy 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.
A (2) bekezdés szerint a köznevelési feladatokat az állam intézményalapításával
és fenntartásával,
továbbá egyházi vagy magánintézmény
fenntartójával kötött
köznevelési
szerződés
útján látja el. Az óvodai
nevelésről
a települési
önkormányzat
intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési
szerződés
révén gondoskodik.
(4) bekezdés
szerint
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.
(5) bekezdés szerint a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú
települési
önkormányzat
vállalhatja
az illetékességi
területén
lévő összes,
saját
tulajdonában
álló, az állami intézményfenntartó
központ
által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetéséröl
való gondoskodást.
(6) bekezdés értelmében a (5) bekezdés ben meghatározott
működtetés egyedi
feltételeit az állami intézményfenntartó
központtal
kötött, az intézmény által
ellátott feladatokhoz
igazodó szerzödésben
kell megállapítani.
A (4) bekezdés
szerinti kötelezettség
alól törtértő
mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a
települési önkormányzat
igazolja a gazdasági és jövedelemtermelő
képességének
hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények
működtetési
adatairól, amelyek működtetését
nem tudja vállalni, továbbá a
müködtetéshez
rendelkezésre
álló
bevételeiről.
Amennyiben
ezen
adatszolgáltatás
nem támasztja alá a működtetési képesség hiányát, úgy az állam
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a települési önkormányzatot
hozzájárulás
megfizetésére
kötelezheti. A települési
önkormányzat
a hozzájárulás
összegének ismeretében, annak közlésétől számított
nyolc napon belül a kötelezettség
alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja.
2.) 76. § (1) bek. szerint a működtető
feladata, hogyaköznevelési
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-elIátáshoz
szükséges eszközöket.
(2) bek. A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény működtetését
érintő módosítása vagy az ezzel összefüggő infrastruktúra-fejlesztés
az állam és a
működtető közötti egyedi megállapodásban
foglaltak szerint történik.
(3) bek. értelmében
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
önkormányzattói
a működtetéshez
hozzájárulást
igényelhet.
(4) bek. alapján
a települési
önkormányzat
május
utolsó
munkanapjáig
nyilatkozhat
arról, hogy a rendelkezésére
álló saját és átengedett
bevételek
terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést
az államtól
képes átvállalni vagy a működtetést
nem képes vállalni.
(5) bek. szerint az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési
intézmény
feladatainak
ellátását szolgáló,
települési önkormányzati
tulajdonú
ingatlanra
vonatkozóan
az állami intézményfenntartó
központot
ingyenes
vagyonkezelői
jog illeti meg, mindaddig,
amíg a köznevelési közfeladat ellátása
az adott ingatlanban
meg nem szűnik. E rendelkezés
nem alkalmazható,
ha az
állami intézményfenntartó
központ
által fenntartott
köznevelési
intézmény
feladatainak
ellátását szolgáló, települési önkormányzati
tulajdonu ingatlant a
települési
önkormányzat
működteti.
Az állami intézményfenntartó
központ
vagyonkezelői
jogának fennállása
alatt vagy mindaddig,
amíg a köznevelési
közfeladat
ellátása
az adott ingatlanban
meg nem szűnik,
a köznevelési
intézmény
feladatainak
ellátását szolgáló
ingatlant a települési önkormányzat
nem idegenítheti
el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja. ha
az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti.
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Az előterjesztéshez
mellékelem
az általános iskola 2011. évi és 2012. I. félévi
működtetési kiadásait és bevételeit tartalmazó táblázatot.
Kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet,
hogy az előterjesztést
megtárgyalni,
javaslatával kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXc. törvény (továbbiakban:Nkt.)
97. §. (24) bekezdés a) pontja alapján az
alábbi szándéknyilatkozatot
fogadja el:
Szándéknyilatkozat

Község Önkormányzata

Képviselő-testülete
nyilatkozom, hogy az
kt. 97. §. (24) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat a
Bazsi Település Önkormányzat 8352 Bazsi, Fő u. 50.
Sümegprága Települési Önkormányzat 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.
Vindornyalak
Község Önkormányzat 8353 Vindornyalak, Bástya tér 2.
Zalaszántó Község Önkormányzat 8353 Zalaszántó Fő u. 50.
Karmacs Község Önkormányzat 8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.
Közoktatási Intézményi
Társulás keretében fenntartott
Gersei Pethő Általános
Művelődési
Központ
Általános
Iskolai
feladatainak
ellátását
szolgáló
Község Önkormányzat
tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon működtetését a
2013/2014. tanévben nem képes vállalni.
Kelt:
P.H.
Polgármester

Körjegyző

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős:
polgármester
,2012. szeprember

17.

polgármester
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Gersei Pethő Általános Művelődési Központ Általános Iskola működtetési
2011. év és 2012. 1. félév alapján

Foglalkoztatottak

Szakfeiadat
besorolás
szerint

Személyi juttatások+
járulák E/Ft
2012.1.
2011.év
félév

Létszám
2012.1.
2011.
év
félév

Dologi és egyéb folyó
kiadások, pénzeszköz
átadás
(készletbeszerzés,
üzemanyag, könyv,
közüzemi díjak,
tisztítószer stb.) E/Ft
2012. 1.
2011.év
félév

adatai

Bevételek E/Ft

Fenntartók és
kistérségi hozzájárulás

Normatíva
2012.1.
félév
2011.év

2011.év

2012. 1.félév

1 - 4. oszt.

5,5

5,5

15649

7915

3760

2325

12320

6 115

5066

3627

5 - 8. oszt.

6,6

6,6

21 121

10701

3010

2049

12846

7203

4876

2748

SNI

0,5

0,5

754

Napközi

1,4

1,4

Étkezés

0,6

1

Iskolabusz *
Összesen
*

14,6

15

202

411

317

1 752

29

7

1 592

963

119

22

177

344

145

285

3453

42746

21 877

7474

5005

2651

825

1 723

862

160

320
29540

15005

10262

629
7164

Iskolabusznál a személyi kiadások a kisérő munkabérét tartalmazza, a dologi kiadásoknál az üzemanyag költséget tartalmazza.

