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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. május 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Nyilatkozat köznevelési intézmények működtetéséről 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 

bekezdése értelmében 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése kivételével – a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról. 
 

Az Nkt. 74. § (4) bekezdése értelmében „A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési 

önkormányzat gondoskodik – a 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) 

bekezdésében foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat 

ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével 

összefüggő személyi feltételeket. ...” 

 

Az Nkt. 76. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzatnak, amelynek illetékességi 

területén a települési önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik az állami 

intézményfenntartó központ fenntartásában lévő köznevelési intézmény, a helyi 

önkormányzati képviselők választását követő év június 15. napjáig – külön jogszabályban 

meghatározott eljárás keretében – nyilatkoznia kell arról, hogy a működtetői feladatokat a 

helyi önkormányzati képviselők választását követő év szeptember 1-jétől el kívánja látni.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § (1)-(2) bekezdése értelmében a települési 

önkormányzat a működtetés vállalására vonatkozó kérelmét – a Korm. rendelet 1. és 3. 

melléklete szerinti adatszolgáltatással együtt - a kincstár települési önkormányzat székhelye 

szerint illetékes területi szerve részére nyújtja be. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentiekre tekintettel a határozat-tervezetben foglaltak 

szerint szíveskedjen döntését meghozni. 
 

Kecskemét, 2015. május  

 

                                                                                              Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                                          polgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015. (V. 28.) határozata 

Nyilatkozat köznevelési intézmények működtetéséről  
 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 13.791-17/2015. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő épületekben működő - az állami intézményfenntartó központ 

fenntartásában lévő - köznevelési intézmények működtetését 2015. szeptember 1-től 

vállalja. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert és Dr. 

Határ Mária jegyzőt a határozat mellékletét képező Nyilatkozat aláírására.  

 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Nyilatkozatot a 

szükséges dokumentumokkal együtt a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatóságának küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

NYILATKOZAT 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Nkt. 74. § (5) bekezdésében, 

továbbá a 97. § (24) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján vállalja az önkormányzat 

illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 

ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését. 

 

 

Kecskemét, 2015. május 28. 

 

 

 

P. H. 

 

 

 

 

 

                     Dr. Határ Mária                                                                      Szemereyné Pataki Klaudia 

                            jegyző                                                                                         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


