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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

a Képviselő-testület 2013. január 31.-i ülésére 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzati működtetésű köznevelési intézményekbe járó, újpesti 
állandó lakcímmel nem rendelkező tanulók után önkormányzati hozzájárulás igénylésére 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint 2013. január 1-
ét követően Önkormányzatunk - az óvodák kivételével - a korábban általa fenntartott köznevelési 
intézmények esetében működtetői feladatot lát el, az intézmények fenntartását a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vette át. A Képviselő-testület korábban kifejezte abbéli szándékát, 
hogy a magas szintű újpesti általános iskolai és gimnáziumi oktatás színvonalának megőrzését, 
intézményei további sikeres működését és az ott tanuló újpesti diákokat továbbra is támogatni 
kívánja. Ugyanakkor sok éve probléma és számos vita témája volt, hogy - éppen színvonalas 
oktatásunknak köszönhetően - intézményeinkben számos nem újpesti illetőségű diák is tanul, 
amelyek képzéséhez az állami normatíván kívül az Önkormányzat csak elvétve kapott 
támogatást, finanszírozásuk az újpesti polgárokat és adófizetőket terhelte. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény e tekintetben is változást hozott, mivel a törvény 76. § 
(3) bekezdése szerint „A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye 
szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.”  
 

A 2012/13 tanév elején intézményeinkbe - az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolát és az Újpesti 
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai 
Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadót nem számítva - 7876 tanuló iratkozott be, közülük 803 fő 
budapesti, de nem IV. kerületi, 1035 fő pedig vidéki lakcímmel rendelkezett, azaz tanulóink 23,3 
%-a nem újpesti lakos volt. 
 

Fentiekre tekintettel javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a nem újpesti lakóhelyű 
tanulók után Önkormányzatunk a lakhely szerint illetékes önkormányzatoktól az intézmények 
működtetéséhez - a törvény által számunkra biztosított lehetőséggel élve - igényeljen 
hozzájárulást. Az egyes tanulók után tanévenként igényelt hozzájárulás számításának alapját az 
adott intézmény Önkormányzatunkat terhelő működtetési költségének egy tanulóra eső összege, 
a tanuló által esetlegesen igénybevett közétkeztetési szolgáltatás biztosításával kapcsolatosan 
Önkormányzatunkat terhelő költség, valamint az önkormányzati működtetési feladatokat ellátó 
intézményünknek (a Gazdasági Intézmény ill. az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola esetében az 
Újpesti Kulturális Központ) a feladat ellátásával kapcsolatban felmerült költségeinek egy 
tanulóra eső összege. 
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Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megállapodást kívánunk kötni az érintett 
önkormányzatokkal. E megállapodások megkötésével Önkormányzatunk új forrásokra tehet 
szert, amelyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a kerületi köznevelési intézmények 
színvonalas működtetéséhez, fejlesztéséhez. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen! 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § 
(3) bekezdése alapján az általa működtetett intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti 
önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényel. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett önkormányzatokkal a megállapodásokat 
megkösse és gondoskodjon azok végrehajtásáról. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
Határidő: folyamatos 
 
Budapest, 2013. január 28. 
 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
 

 
 
Háttéranyag az Alpolgármesteri Titkárságon megtekinthető. 


