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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képyi9_e[9,:ĺęstľ-l-ę!.e-słáľáľą

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

Az otszággyulés megalkotta a nemzetí köznevelésről szóló 20||. évi CxC. törvényt
(továbbiakban: Nkt). A köznevelési intézmények mfü<}dtetéséĺek szabáIyu 2013, januĺáľ
elsejei hatáIlyal az alábbiak szeľint módosulnak.

Az Nkt. 74. $-a rendelkezik aľról, hogy az ővoďai nevelés, a nemzetiségheztartozők óvodai
nevelése' a többi gyeľmekkel, tanulóval egyĹitt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényti
gyeľmekek óvodai nevelése kivételével, az źi|am gondoskodik a köznevelési alapfeladatok
el|átásárő|.
Az Nkt. a|apján 2013. januarjátő| a Jőzsefvárosi onkoľm ányzat fenntaľtásában lévő iskolák és
a Józsefuárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai SzoIgźitatő Intézmény
fenntaľtója az áI|ami intézményfenntartói központ lęsz. A települési ĺinkoľmányzat a sajźń
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tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatel|átáshoz kapcsolódó ingó és

ingatlan vagyont fo gj a üzemeltetni (működtető).

Az ővođai nevelés feladatairól továbbra is a települési onkorményzatnak kell gondoskodnia
iĺtézmény alapítása és fenntaľtáSa' vagy köznevelési szerzóđés révén.

Az Nkt. 74. s G) bekezdése ľendęlkezik arról' hogy a 3000 főt meghaladó lakosságszámí
települési onkormányzat gondoskodik az illetékességi terÍiletén lévo összes, saját
tulajdonában áIIő, az állami intézményfenntartó központ áItaI fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak e||átását szoIgźiő ingó és ingatlan vagyon mfüĺjdtetéséről. A
műkodtetés kerętében a települési clnkoľmrányzat sajźi forrásai terhére biztosítja a k<jznevelési
feladat eIIátásához szfüséges ttttgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon
mrĺkĺidtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési önkormanyzat e kötelezettsége
a|ő| gazđasági és jövedelemteľmelő képességgel összefliggő feltételek hianyában külön
j o gszab ályb arl me ghatáľo zott mó don mente sül.

A működtetés egyedi feltételeit az á||amí intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény
által ellátott feladatokho z igazođó szerződésben kęll megállapítani.
A kötelezettség alól t<jľténő mentęsiilés iľánt kéľelem nyújtható be az íntézményfenntaľtó
központnak, ha a települési ĺinkoľmanyzat igazo|ja a gazdasági és jövedelemteľmelő
képességének hianyát. Ennek érdekében az ĺjnkormźnyzat a ĺemzeti kĺjznevelésrő| szőIő
töľvény végľehajtásáról rendelkezo 2f9l2012. (VIII.28.) Korm' rendelętben (továbbiakban:
Vhľ.) meghatźlrozott adatot szolgáLtat az érintett köznevelésí intézmények múködtetési
adatairő|, amelyek mfütjdtetését nęm tudja vállalni, továbbá a működtętéshez rendelkezésrę
álló bevételeiről. Amennyiben ezen adatszoIgáItatás nem tźtmasztja a|á a műkcidtetési
képesség híányát, űgy az áI|am a települési ĺinkoľmányzatot hozzájaľulás megfizetéséľe
kötelezheti. A települési ĺlnkormanyzat a hozzájarúás összegének ismeretében, annak
kcjzlésétől számított nyolc napon belül a kötelezettség alóli mentesülés iľanti kérelmét
visszavonhatja.

Az Nkt. 76. $ szerint a mfüĺjdtető feladata, hogy a koznevelési közfeladat-ellátás cé|jaít
szo|gźiő ingat|ant az e törvény keľetei kĺjzött kötött szerződésben foglalt módon és

feltételękkel az ingatlan ľendęltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, bjlzvédellmi,
munkavédelmi és egészségügyi előíľások szerint üzemeltesse, kaľbantaľtsa. A múkĺjdtető
köteles a mfücjdtetéssel kapcsolatos kĺjĺeľheket, kciltségeket, díjakat viselni, gondoskodni az
ingatlan vagyonvédęlméről. A múködtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz
sziikséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és

biĺonságosan láthassak el. Ennek keľetében a mfüödtetó feladata kültjnösen a köznevelési
iĺtézmények múkĺjdéséhez sziikséges eszközök, taneszközok, anyagok, áruk, szolgáltatások
megľendelése, átadás-túvéte|e, raL<tźtrozása, készletek pótlása. A működtető fe|adata
mfüĺidtetni, kaľbantaľtani a kĺjznevelési intézmény alapítő okiľatában foglalt feladat
e|Iátásźůloz sztikséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő
taneszkĺlzöket, beszeľezní akdznęvelési közfeladat-ellźtáshoz sztikséges eszk<jztjket.

A mfüödtető feladata a köznevęlési íntézméĺy épiilete á||agarrck megóvása, az
állagmegóváson tul jelentkező ľekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése máľ nem
kĺitelessége, de ehhez az áI|ampá|yázati úton támogatást nyújthat. A taneszkozokbeszeruését
az źi|am ťlnanszítozza. A működtető az á|tala műkĺjdtetett íntézménybe járő tanulók
lakóhelye szerinti cinkormányzattő| a működtetéshez hozzájáru|ást igényelhet.

Nkt. 76. s (5) Az á||ami intézményfenntaľtó központ á|ta| fenntar,t.ott koznevelési intézmény fęladatainak
ę||átźsát szo|gá|o, települési inkormányzati tulajdonú ingatlanľa vonatkozóan az áI|ami intézményfenntartó



központot ingyenes vagyonkezelĺĺi jog illeti meg, mindaddig, amíg a közrevelési közfeladat ę7lźiása az ađoÍt
ingatlanban meg nem szĺĺnik. E rendelkezés nem alkalmazhatő, ha az áIlrami intézményfenntartő központ á|taI
fenntartott kömevelési inténnéĺy feladatainak e||źúását szo(gát|o, települési önkormányzati tulajdonú ingat|ant a
települési önkormányzat működteti. Az tllrami intézményfenntaľtó központ vagyonkezelői jogának fennállása
a|aItvagy mindaddig' amig a közrevelési kÖzfe|adat ę|Iátása az aďoÍt ingatlanban meg nęm szíĺnik, a kömevęlési
intézmény feladatainak e|Iátźlsát szo|gá|ő ingatlant a települési onkormányzat nem idegenítheti el, nem tęrhelheti
meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha az a közrevelési feladat e||źĺtásátnemveszé|yezteti.

Fentiekkel összhangban 2013. januar I-tőI a pedagógusok és a nevelő- és oktatómunkát
közvetlentil segítő a|kalmazottak bérét az źiLan ťlnanszírozza' míg az épületek miĺködtetése
(ideéľtve a gazdasági, tigyviteli, műszaki, kisegítő, technikai szeméLyzet bíztosítását is) az
önkormány zat feladata,

A vhÍ. 39. $ (1) bekezdése alapján a települési <jnkormányzat a köznevelési iĺtézmény
feladatait szolgáló ingatlan múkcjdtetési k<jtelezettsége alóli mentesülésre irányuló kérelmét a
kincstár települési onkormanyzat széL<helye szerint illetékes teľülęti szerve (a továbbiakban:
Igazgatőság) részére nyúj thatj a be.

A kérelem a|apján a miniszteľ, a helyi <inkormányzatokért felelős miniszteľ és az
áI|anháńartásért felelős miniszter -a minisztet áIta| létrehozott és múkijdtetett ttrcakozi
bízottság javaslata alapj án-
a) dont aľľól, hogy működtetési képesség hianyában a teleptilési önkormányzatot nem terheli

az Nkt. 74. s G) bekezdése szerinti kötelezettség,vagy
b) meghatározza a települési önkormányzat hozzźtjérulási kötelezettségének mértékét' ha a

mfüödtetési képesség hiánya nem vagy csak részben á||apithatő meg.
A döntés során figyelembe kellvenni
a) a települési ĺinkormányzat kotę|ező feladataihoz kapcsolódó kiadások és bevételek

e gy máshoz vi szonyított ar ány át,
b) ateIepulési <jnkormźĺĺyzat önként vá|Ia|t feladatai kiađásainak és bevételeinek méľtékét és

arányźú,
c) az éríntett kĺjznevelési intézményre, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgá|ő helyre

jutó mfüödési és felújítási kiadások és bevételek külĺjnb<jzetét,
d) az éríntett kĺiznevelési intézmény, illetve a köznevelési feladat ę||átásźń szo|gáIő hely nettó

üzemeltetési kiadásai és az önkormányzati saját bevételek arźnyát,
e) ate|epilési ĺjnkoľmźnyzat adósságtörlesztési kötelezettségének méľtékét.

A döntésről a miniszteľ postai úton értesíti a települési önkormanyzatot.
A települési ĺjnkormźrnyzat a 4I. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti dclntés esetén (,,b)

meghatározza a telepĹiĺési onkormányzat hozzójárulási kotelezettségének mértéket, hą a
múk\dtetési képesség hiánya nem vagy csak ľ,źszben állapítható meg,') -az izemeltetési
feladatok váIla|ása mellett- azenó| szóló értesítéskézhezvételétől számított 8 napon bęltil a
kérelmét visszavonhati a.

il. A kiiznevelési intézmények műktidtetésének pénzügyi elemzése

A maľ hivatkozott végľehajtási rendelet 4l.$ (2) bekezdése tarta|mazza azon kĺjltségvetési,
gazda|kodasi adatok körét, illetve azok értékelési szempontjait, melyek meghatźrozzák
kenilettink j övőbeni lehetoségeit.



A köznevelési t<irvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembevételével a
2012. évi eľedeti költségvetésből kiindulva a kĺjltségek kimutatására a mellékelt számítások
készültek el. A számításoknál úgy szĺímoltunk, hogy aZ étkeztetés költségei is az
önkormanyzatot teľhęlik, és az épuletek hasznosításaĺa befolyó bevételek a jovoben az
önkormanyzatot illetik meg, valamínt ań' feltételeztr.ik, hogy a Prźńer u-i Iskola éptilete úgy
lesz hasznosítva, hogy annak költségei már 2013. évben flem az önkoľmányzatot teľhelik.

A kalkulák számításokbőI az alábbi állapítható meg:

megközelítőleg 613.303,9 e Ft-ba keľülne az oktatási iĺtézmények működtetése úgy,
hogy a 2013. szabźiyozttsban foglalt ingó és ingatlanvagyon műktjdtetési költségeket
vessztik figyelembe a szźtmítások során,

az infláció vá|tozássa| számolva a mfü<jdtetés 657.657,5 e Ft-ba keľĹilhet az
cinkormányzatnak.

önkoľmányzatot, ezzę| szemben a bevételekbőI a gépjárműadó és a helyben marađő
sZJ A elvonása miatt 80Á maradna meg.

iskolai feladatok költségei 1,5-I,6 milliárd Ft-tal cs<jkkennek, ezze| szemben a
feladatátszervezéssel kapcsolatosan elvont bevételek - állami támogatás, SZJA és
gépjármű adó - miatti bevétel kiesés I,2-l,3 milliard Ft körül várhatő.

hisz számítására vonatkozóan híányozĺak a szfüséges és relevĺíns infoľmációk,
adatok. (aráshoz keľülő feladatok költségei, költségvetési tĺiľvényj avaslatbőI az
onkormĺányzatot megillető tĺĺmogatások, adójo gszabźiyi.változások, stb.)

költségvetése foľráshiányos lesz. Az ĺjnkormźtnyzat jelenleg és 2013. évben is
ťlnanszírozni fog önként váIlalt feladatokat, valamint a helyi ađólaól szóló törvényben
biztosított lehetőségekkel nem élt teljes köľűen és mértékben. Ebből kĺjvetkezően
jelenleg nem mondható ki, hogy az önkoľmányzat az ol<tatási intézmények múkĺidési
költségeit nem tudja a jtĺvőben vállalni.

összegében a20T2. évi duplája lesz.

önkormányzat áIta| ťlnanszírozott álláshelyeket, dZ oktatás kclltségkímélőbb
működtetésének jövőbeni lehetőségét, valamint az tjnként vá||alt feladatok
fenrfiartáséft.

A számítások az előteľjesztés mellékletét képezik.

ilI. Diintési javaslat

A fentiek alapjánláthatő, hogy Józsefuaľos onkormányzata azNkt. ételmében a köznevelési
intézmények műkĺjdtetésére kĺiteles, nem állnak fenn azok a kt!ľülmények, amelyek a
kötelezettség alóli mentesítést lehetővé tennék.



Az Nkt. 97.s Q4) bekezdése szęrint 2012. évben szeptember 30-íg szándékat nyilvárutja az
állami intézményfenntartó kcizpontnak és 20|2. október 30-ig dĺint a települési ĺinkoľmányzat
arról, hogy a rendelkezésére áI1rő saját és átengedett bevételek terhére a következő naptéti
évben kęzďődő tanévtől 3000 fő lakosságszám fęletti teleptilés esetén a mfüĺjdtetést nem
képes vállalni.

Így jelen helyzetben ezen objektív köľiilmények fennáIlásanak a tudomásulvételéľől kell
döntentink, illetve anól, hogy nem nyújtunk be a fenntaľtási k<jtelezettség mentesítése alóli
kérelmet.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezetí és Mfüödési Szabá|yzatźnő| szőIő I9l2009. CV.06.)
ök.r. 4.$ (4) bekezdés d) pontja szerint a kciltségvetés megállapítása, módosítása a Képviselő-
testiilet át nem ruhźz,hatő hatásköre, amelynek elfogadásahoz a 26. $ (2) bekezdés szerint
minősített többség sztikséges.

Kéľem az a|á'Jobi hatáľ azati j avaslat elfo ga dás át.

IJatározzti javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésrőI sző|ő 20II. évi CXC. törvény
97.$ (24) bekezdése a|apján nem kérelmezi a Budapest Józsefuaľosi onkotmźnyzat
illetékességi teľületén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi köznevelési intézmény
mfüĺjdtetési kĺjtelezettsés alóli mentesítését a kĺjvetkezo naotźtri évben kezđőđő tané\Ąől.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 2012. szeptembeľ 20.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: további intézkedést nem igényel

Budapest, 2012. szeptember 7.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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dologi kiadások, megkÖze|ítóleg kiszúrve az oktatáshoz kapcsotődÓ kiadások, amit az ál|am fizet (pl. taneszkôzÖk,
szem |éltetó eszkłizôk, kréta, nyomtatványok, oktatási szol gá|tatások)
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Colooi

-6 223.0
-346.0

-4110.4

bevéteIek

-15 317,0

-16150,7

étk.tér.díiak

bér|etidíiak

cinkormányzat

továbbszám|ázások
étkeztetéshez á||ami tám.

Me|lék|et Kozneve|ési intézménvek á||ami átvéte|e

palvazatl pe.

271569.3

518 058.6
789 627.9

-45 850.8

-16 296.0

-9 460,2
-102612.4

-2 105,0
6



2013. évre becsii|t łinkormányzati forrásigény az iskolák múkÖdtetéséhez

bér és iáru|ékok
calelena
kciz|ekedési ktq
do|ogikiadások
kiadások cisszesen 85í 810,3
kiadás csokkentó

bevéteIek

248 591.5
24 508.8

ts 845.5
569 864.5

4,2o/o-os eme|ésse| számo|va, hiszen ebbe az á||ományba nagyobb részben mĺnimá|béresek vannak
2012. évive| azonos osszegben
tervezett infláciÓvaI azonos <isszegben számo|va
kozĺ]zemi d'ljak, va|amint az infláciÓ miatt 1O%-os eme|éssel számo|va

kalku|ált 2013. évi 657 657.5

832822,5

A számításná| nem lett kalku|á|va a minimá|is eszkoz és fe|szere|és fe|téte|ek vá|tozásáva|, annak eset|eges ko|tségeive|, va|amint intézményi
éptjleti' berendezési, informatikai eszkozok fe|rijításáva|, beszerzéséve|.

ha az épÜ|et hasznosításra kerÜ|

1 0%-os eme|ésse| számolva
vá|tozat|an osszegben számo|va, miután a bérbeadási |ehetóség vá|tozik
vá|tozat|an osszegben számo|va, miután egyre tcibben az ingyenes étk-be tartoznak

abban az esetben, ha vaĺamennyi oktatást segító bérét és annak va|amennyi egyéb ko|tségét, va|amint a

' 
kÖ|tségtérítéseket az á||am fizeti a pedagÓgusoknak is

Mel|ék|et Kcizneve|ési intézmények á||ami átvéte|e



onkormányzat kiiltségvetési bevételeinek és kiadásainak <isszehason|ítása a becstilt 20í3. évivel

2012. évi ebbo| oktatás %-

eredeti ei. oktatás a

e||átottak pénzb.iutt

4 880 092.0

6 749 034.0

mind <isszesen

1 915 't91 ,0

sszesen í9 295 057.0 2 433

20ĺ3. évi
becsfilt

ebbó| válIaIt
oktatás oktatás %-a

mÍÍkĺjdtetés

3 636152.0

Me||ék|et Kozneve|ési intézménvek álIami átvéte|e

528176.0

minimá|bér eme|ésse| és az évkozi
engedé|yzett á||ásheIyek bcĺvĺtéséveI
számoIva, járások miatti cscikkentésseI
kaIku|á|va

ha Práter isk' épÜ|etnek nem |esz ktg-e,
hitel kamataival egyLitt számo|va

ezer forintban

15 912 020,0 851 8í0'0

,4



BEVÉTELEK

Me||ék|et Kozneve|ési intézménvek á||ami átvétele

14 284 420,0

oktatásná| étkeztetésre számítva,
változat|an igénybevevŐ |étszámma|

'175165,2




