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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a képviselőtestület 2015. február 26-i ülésére  
a köznevelési intézmények működtetéséről 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 27.-i ülésén tárgyalta a 
közoktatási intézmények működtetésének szándékáról szóló nyilatkozatot. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§ (4) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év március 31. napjáig 
nyújthat be kérelmet, ha a következő tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy 
a működtetést nem képes vállalni. A kérelem időtartama a törvény 74.§-a alapján a helyi 
önkormányzati képviselők választása évét követő szeptember 1-je és az azt követő 
önkormányzati képviselő-választás évét követő augusztus 31-ével bezárólag terjedő időszakra 
szól. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. (4) bekezdés alapján a 3.000 főt 
meghaladó lakosságszámú önkormányzat gondoskodik a szakképző iskola kivételével az 
illetékességi területükön lévő összes, saját tulajdonban álló, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetéséről.  
A működtetés keretében az önkormányzat a saját forrásai terhére biztosítja a működtetéssel 
összefüggő személyi feltételeket, tárgyi eszközöket. A működtetés egyedi feltételeit a 
működtető önkormányzat és az állami intézményfenntartó központ között kötött szerződés 
határozza meg.  
Amennyiben a települési önkormányzat a működtetést nem vállalja, az állam hozzájárulás 
fizetésére kötelezheti, melynek ismeretében a települési önkormányzat 8 napon belül a 
működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja.  
 
2012. szeptember 1-én hatályba lépett a 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. A rendelet 39.§- 44.§ tartalmazza a köznevelési 
intézmény működtetési kötelezettség vállalására, illetve a kötelezettség alóli mentesülésre 
vonatkozó részlet szabályokat. A helyi önkormányzat intézményműködtetési képességét 
tárcaközi bizottság vizsgálja, mely dönt arról, hogy a működtetési kötelezettséggel rendelkező 
önkormányzat teljes egészében, vagy részben mentesül működtetési kötelezettsége alól. 
Amennyiben a működtetési kötelezettség alól az önkormányzat részben mentesül, a tárcaközi 
bizottság meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségét is.  
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A döntés során a bizottságnak figyelembe kell venni 

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. 

 
Marcali Város Önkormányzata 2013. január 1-től látta el a Berzsenyi Dániel Gimnázium, 
Középiskola és Kollégium, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat marcali 
tagintézményének, a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
Iskola (Noszlopy iskola, Mikszáth iskola, Zeneiskola); továbbá 2013. április 1-től a Somogy 
Megyei Duráczky EGYMI és Kollégium Hétszínvirág tagintézményének működtetését.  
 
Az elmúlt időszak tapasztalatait figyelembe véve Marcali Város Önkormányzata szándékát 
nyilvánítja, hogy Marcali Város Önkormányzat tulajdonában és területén lévő köznevelési 
célokat szolgáló ingó és ingatlan vagyonának működtetését vállalja a helyi önkormányzati 
képviselők választása évét követő szeptember 1-je és az azt követő önkormányzati képviselő-
választás évét követő augusztus 31-ével bezárólag terjedő időszakra. 
 

Határozati javaslat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatási intézmények 
működtetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, egyben kifejezi szándékát, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők választása évét követő szeptember 1-je (2015. szeptember 1.) és az 
azt követő önkormányzati képviselő-választás évét követő augusztus 31-ével (2020. augusztus 
31.) bezárólag terjedő időszakra vállalja a tulajdonában és területén lévő köznevelési célú 
ingó és ingatlan vagyonának működtetését az alábbi intézményekben: 
 

1) Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
2) Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Mikszáth 

Kálmán Utcai Általános Iskolája 
3) Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Hidas 

Frigyes Zeneiskolája 
4) Berzsenyi Dániel Gimnázium, Középiskola és Kollégium 
5) Somogy Megyei Duráczky EGYMI Marcali Hétszínvirág Tagintézménye 
6) Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye 

 
Felelős: Dr. Sütő László polgármester, közlésért 
Határidő: 2015. február 28. 
 
 
Marcali, 2015. február 9. 
 
                                                                                                           Dr.Sütő László s.k. 
                                                                                                                Polgármester 
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