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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 
E-szám: 42/2018. 
 
Tárgy: A Nagykovácsi Általános Iskola szakmai alapdokumentumának 
módosítása 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

 
előadó osztályvezetője 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

 
pénzügyi osztályvezető 

 
 
Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
 
 
        jegyző 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
         
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2012. december 10. napján kötött 
megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, mely megállapodással 
a Nagykovácsi Általános Iskola fenntartása állami hatáskörbe került, de az 
üzemeltetést továbbra is az Önkormányzat látta el. 
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2016. 
július 1. napjától hatályos módosítására tekintettel 2017. január 1. napjától a 
köznevelési intézmények működtetése az önkormányzatok helyett a tankerületi 
központok feladatkörébe került. 
 
Az Nkt. 2016. július 1-én hatályba lépett 99/G. § (1) bekezdése szerint a tankerületi 
központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett, köznevelési 
intézmény Nkt. 76. §-ban meghatározott működtetésével kapcsolatos 
jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. 
január 1-től illetik meg, illetve terhelik. 
 
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési 
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak 
ellátását szolgáló, települési önkormányzati, vagyon és vagyoni értékű jog leltár 
szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes 
vagyonkezelésébe került. A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az 
ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, 
valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell. 
 
Az Érdi Tankerületi Központ képviseletében Sárközi Márta tankerületi igazgató 2018. 
március 5-én kelt TK/123/432-6/2018. számú levelében kérte az Érdi Tankerületi 
Központ fenntartásában és működtetésében lévő Nagykovácsi Általános Iskola 
alapdokumentumának módosításához a tulajdonos önkormányzat véleményét. 
 
A Nkt. 83. § (3) bekezdése alapján a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezése 
előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az iskolaszék, a szülői 
szervezet, az iskolai diákönkormányzat, valamint a vagyonkezelésében lévő ingatlan 
tulajdonos önkormányzatának véleményét is. 
 
Tankerületi igazgató asszony tájékoztatása szerint a Nagykovácsi Általános Iskola 
szakmai alapdokumentuma az alábbiak szerint módosul: 
 
a 6.1.3 pontban az intézmény maximális létszáma 530 főről 594 főre módosul. 
 
 
Az iskolának a 2017/2018 tanévben 583 tanulója van, ehhez hozzáadódik 11 fő, 
akiknek külföldi tartózkodás miatt jelenleg szünetel a tanulói jogviszonya, a két szám 
összege adja az intézményben az 594 fős maximális létszámadatot.  
 

Tanév Tanulói 
összlétszám 

Tanulói létszám 
változás  

2000-2001 309  
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2001-2002 289 -20 

2002-2003 280 -9 

2003-2004 294 +14 

2004-2005 275 -19 

2005-2006 299 +24 

2006-2007 297 -2 

2007-2008 314 +17 

2008-2009 319 +5 

2009-2010 340 +21 

2010-2011 358 +18 

2011-2012 374 +16 

2012-2013 408 +34 

2013-2014 475 +67 

2014-2015 493 +18 

2015-2016 547 +54 

2016-2017 555 +8 

2017-2018 583 +28 

Összes 
létszámnövekedés  

 274 

 
A táblázatból kitűnik, hogy az utóbbi 10 évben a tanulólétszám folyamatosan 
emelkedett, iskolabővítésre egyre nagyobb a szükség van. 
 
Az önkormányzat a rendelkezésére álló költségvetési forrásból 2015-ben összesen 
13.767.513 Ft, 2016-ban 32.324.324 Ft (Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 56.243.907 Ft), míg 2017-ben 969.486 Ft összeget 
fordított az iskola fejlesztési és beruházási költségeire. 
 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2015. május 13-án kelt PE-
06D/EP/281-14/2015. iktatószámú határozata alapján a meglévő iskolaépület 
átalakítására és bővítésére (ütemezve) határozott idejű hatállyal került 
engedélyezésre. A határozat szerint az építkezés 1. üteme a két tanterem 
kialakítása, új étkező és melegítő konyha építése. A 2. ütemben a teljes 
akadálymentesítés, tetőtér beépítése, összekötőszárny bontása és új kétszintes 
szárny építése felvonóval, zsibongó építésére vonatkozik.  
 
Az 1. ütem 56 243 907 Ft összegű beruházással megvalósult, a 2. ütem megkezdése 
forráshiány miatt nem kezdődhetett meg.  
 
„Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított 
három évig hatályos, kivéve ha  

a) a hatályosság alatt az építtető kezdeményezte a hosszabbítást és az építési 
engedély hatályát az építésügyi hatósága jogszabályokban meghatározottak 
szerint meghosszabbította, vagy 

b) az építési tevékenységet a hatályosság alatt (az építési napló megnyitásával 
igazoltan) megkezdték és az építési tevékenység megkezdésétől számított öt 
éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy 
használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik.” 
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Fentiek szerint 2020. májusáig rendelkezik az önkormányzat hatályos építési 
engedéllyel.  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata már két alkalommal írásban is jelezte az 
iskolabővítés szükségességét a tankerület felé. 
 
Mivel a szakmai alapdokumentum módosítása a jelenlegi tanulószámhoz történő 
igazítást tartalmazza, így ennek tudomásul vétele szükséges, viszont mindenképpen 
rögzíteni kell, hogy az iskolabővítés az elkövetkező években feltétlenül indokolt. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására.  
 
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
 
 
        Kiszelné Mohos Katalin 
               polgármester 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
Tárgy: A Nagykovácsi Általános Iskola szakmai alapdokumentumának 
módosítása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykovácsi 
Általános Iskola szakmai alapdokumentuma 6.1.3 pontjában az intézmény maximális 
létszámának 530 főről 594 főre történő módosítását tudomásul veszi. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítéli meg, hogy 
a korábbi jelzéseinek megfelelően az intézmény épületének bővítése feltétlenül 
szükséges, ezért felkéri a polgármestert, hogy kezdjen egyeztetéseket az Érdi 
Tankerületi Központ igazgatójával az iskolabővítés lehetőségeiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 


