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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az 

óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás. 

 

A fenti meghatározást tovább részletezi a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 

(továbbiakban: Kotv.) 86. § (1) és (2) bekezdése, miszerint a nemzeti és etnikai kisebbség 

által lakott településen a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az 

általános iskolai neveléséről és oktatásáról is a helyi önkormányzat köteles gondoskodni.       

E kötelezettség magában foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is. 

 

Az Ötv. 70. § (1) bekezdése, valamint a Kotv. 86. § (3) bekezdése szerint a megyei 

önkormányzat köteles gondoskodni a  

- kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról, 

- a középiskolai és a szakiskolai ellátásról,  

- a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai ellátásáról, 

- a felnőttoktatásról, 

- az alapfokú művészetoktatásról,  

- a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról, a nevelési tanácsadásról, a logopédiai 

szolgáltatásról, a gyógytestnevelésről 

abban az esetben, ha a községi, városi  stb. önkormányzat a feladat ellátását nem vállalja, 

illetve a feladat ellátása a megye területén nem megoldott. 

 

Az Ötv. 115. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „ha a települési önkormányzat képviselő-

testülete a 70. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátását nem vállalja, az erről szóló 

döntését a megválasztását követő hat hónapon belül az érintett megyei önkormányzat 

közgyűlésével közli. E döntés a települési önkormányzat megbízatásáig szól.”  

 

Mivel az átadásról szóló döntés meghozatalára vonatkozó határidő jogvesztő, Pápa Város 

Önkormányzatának döntenie kell a 2003. augusztus 31-től, illetve a Türr István Gimnázium és 

Kollégium esetében a 2007. augusztus 31-től a megyei önkormányzat fenntartásába átadott 

intézmények jövőbeni működtetéséről, tekintettel a jelentős mértékben megnövekedett 

működési költségekre.  

 

A Kotv. 88. § (9) bekezdése szerint a „megyei önkormányzat dönt arról, hogy szükséges-e az 

átvett feladathoz a feladatot ellátó intézmény további működtetése. A megyei önkormányzat 

kérésére a feladatot átadó önkormányzat az átadott intézmény vagyonát köteles használatra 

átengedni a megyei önkormányzatnak. Az átadás ingyenesen történik. A feladat és a használat 

átadásának időpontja – a felek eltérő megállapodásának hiányában – nevelési-oktatási feladat 

és intézmény esetén a bejelentést követő év július 1-je, más közoktatási feladat és intézmény 

esetén pedig a bejelentést követő év január 1-je.”  
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Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy:  

 a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai   

Módszertani Intézmény, 

- a Bartók Béla Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,  

- az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium,  

- a Petőfi Sándor Gimnázium,  

- a Veszprém Megyei Egységes Pedagógia Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó Pápa, 

-   valamint a Türr István Gimnázium és Kollégium  

2011. június 30-át követően is a megyei önkormányzat fenntartásában működjön.  

 

Fentieken túlmenően javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy hatalmazza fel a 

Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Megyei Önkormányzattal a fenti intézmények 

2011. július 1-jétől történő átadására vonatkozóan.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. március 10. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

   

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 115. § (5) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. 

(9) bekezdésében foglaltak alapján értesíti Veszprém Megye Önkormányzatát, hogy a 

Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő:  

- Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

- Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,  

- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium,  

- Petőfi Sándor Gimnázium,  

- Veszprém Megyei Egységes Pedagógia Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó Pápa,  

- Türr István Gimnázium és Kollégium 

fenntartói jogát nem kívánja visszavenni. Az intézmények által biztosított kötelező megyei 

feladatok ellátását a 2010-2014 közötti önkormányzati ciklusban nem vállalja.  

 

Fentiek alapján a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat és kössön megállapodást a fenti intézmények - 2011. július 1-től - megyei 

önkormányzati fenntartásban történő működtetésére vonatkozóan.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 


