
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Tájékoztatás oktatási intézmények átszervezéséről  
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt az elmúlt napokban több települési önkormányzat 
jegyzője, polgármestere, ügyintézője kereste meg szakmai segítség kérése céljából a társulási keretek 
között működtetett közoktatási intézmények átszervezésének jogi lehetőségeivel kapcsolatban. 
 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(továbbiakban: Ttv.) négy különböző formában engedi a feladatellátás biztosítását. 
Az első esetben a képviselő-testület megbíz egy másik önkormányzatot, mely megbízás alapján 
intézménye által közoktatási szolgáltatást nyújt a megbízó önkormányzat számára (Ttv.7.§). A második 
esetben két vagy több képviselő-testület közös fenntartásban működtet egy intézményt, de a közös 
foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket csak a megállapodásban megjelölt testület vagy 
annak szerve gyakorolja (Ttv.8.§). A harmadik esetben két vagy több testület közös döntéshozó szervet, 
társulási tanácsot hoz létre és a munkavállalókat közösen foglalkoztatja (Ttv.9.§). A negyedik esetben 
két vagy több testület jogi személyiséggel rendelkező társulást hoz létre, közös intézményt alapít és a 
társulás önállóan vállal kötelezettségeket és rendelkezik vagyoni jogokkal (Ttv.16.§). Ezen eltérő 
társulási formák az átszervezési eljárás folyamatát befolyásolják, mivel a fenntartói jogok gyakorlása 
eltérő módon valósul meg. 
 
A társulási törvény alapján a társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges a társulási megállapodás megszüntetéséhez, a társuláshoz történő csatlakozáshoz való 
hozzájáruláshoz és a megállapodás év közbeni felmondásához. 
Ha az oktatási intézményeket több önkormányzat társulási formában tartja fenn (gesztor önkormányzat 
vagy társulási tanács útján), akkor a Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a társulási megállapodást 
felmondani a naptári év utolsó napjával lehet és a felmondásról szóló döntést a képviselő-testület 
legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. 
 
Ha egy társult tag önkormányzat egyoldalúan év közben dönt a társulási megállapodás 
felmondásáról, a felmondás csak akkor érvényes, ha a Ttv. 4. § (1) bekezdése alapján a társulásban 
részt vevő képviselő-testületek, a társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntését beszerezték a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 
Ha nem áll rendelkezésre mindegyik tag önkormányzat határozata, akkor csak év végével lehet 
felmondani a társulási megállapodást. 
 



Egy társult tag kizárása a társulási törvény 4. § (3) bekezdése alapján csak akkor lehetséges, ha a 
társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával fontos okból zárja ki azt a képviselő-testületet, amely a megállapodásban foglalt 
kötelezettségnek ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 
 
Természetesen a társulási törvény hatálya alá tartozó társulási formák keretei között működtetett 
közoktatási intézmények esetén is be kell tartani a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Köot.) speciális szabályait. 
A társulási megállapodás felmondása, megszüntetése esetén figyelemmel kell lenni a Köot. 86.§ (1) 
bekezdésére, mely szerint a községi, városi, fővárosi kerületi és megyei jogú városi önkormányzat 
köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai 
kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és 
általános iskolai neveléséről és oktatásáról. 
 
A közoktatási intézmény fenntartója intézménye átszervezése érdekében annak jövőbeni irányát, 
lehetőségeit határozatba foglalja – előzetes döntés az átszervezés szándékának módjáról –, majd a 
megvalósítandó célokról tájékoztatja az intézmény igazgatóját. 
 
Ezt követően az alábbi kötelezően elvégzendő egyeztető eljárásokat kell lefolytatni és véleményt, 
szakvéleményt beszerezni a tárgyév május végéig meghozandó döntéshez. 
A Köot. 102.§ (3) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, 
átszervezésével (…) összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az 
iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzeti 
vagy etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik 
egyetértési joggal – a fenntartótól függően a települési vagy a területi kisebbségi önkormányzat (…) 
véleményét. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – 
legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.  
A kisebbségi önkormányzat véleményezési vagy egyetértési jogának gyakorlására a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény szabályait, különösen a 47/A. §-át is figyelembe kell 
venni. 
 
A Köot. 88.§ (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes 
szolgáltatás ellátását – részben vagy egészben – akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét 
akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon 
gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent 
aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat – fejlesztési 
tervre épített – szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles 
beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából.   
 
 Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet 41/D.§ a) pontja alapján, a területileg 
illetékes kormányhivatal tesz javaslatot a független közoktatási szakértő személyére,  ha a helyi 
önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatásait – részben vagy egészben – meg 
kívánja szüntetni vagy át kívánja szervezni. 
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A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e 
az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő további ellátását.  
A szakértő véleményét a fővárosi, megyei önkormányzat részére – a szakvélemény megkérésével 
egyidejűleg – meg kell küldeni. (A szakértő véleményének a megyei önkormányzat 
megkeresésével egyidejűleg rendelkezésre kell állni, mivel annak megállapításaira épül rá a 
megyei szakvélemény.) 
 
A tényleges döntést az átszervezésről a fenntartó ezt követően, május utolsó munkanapjáig 
hozhatja meg. (A döntés meghozatalának határideje csak abban az esetben július utolsó munkanapja, 
ha a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadására helyi önkormányzat és olyan kistérségi 
társulás között történik, melynek tagja az önkormányzat.)  
A Köot. 88.§ (8) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat a megyei önkormányzat fejlesztési tervre 
épített szakvéleményében leírtakkal ellentétesen kívánja megszüntetni közoktatási intézményét, a 
döntéshez minősített többségre van szükség. 
 
A tényleges átszervezésre a szorgalmi időt követően július-augusztus hónapokban kerülhet sor. 
 
A Köot. 37.§ (5) bekezdése határozza meg a közoktatási intézmény alapító okiratának kötelező tartalmi 
elemeit. Ha az átszervezés miatt többek között megváltozik az intézmény típusa, alaptevékenysége, 
tagintézménye, az intézmény székhelye és telephelyei címe, iskola esetén az évfolyamok száma, akkor 
az alapító okiratot módosítani szükséges és költségvetési szervként történő működés esetén a Kincstár 
területileg illetékes szervéhez, más esetben a jegyzőhöz/főjegyzőhöz kell benyújtani. 
 
Felhívom figyelmüket a Köot. 84.§ (12) bekezdésében kimondott eljárási szabályra, mely szerint, ha 
jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés meghozatalát előzetes vélemény, 
egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott döntés megtámadható. 
A sikeresen megtámadott döntés a meghozatalának időpontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik. 
 
Tájékoztatom a jegyző kollégákat, hogy az intézményfenntartók és jegyzők szakmai kérdéseire a 
félreértések elkerülése végett a Kormányhivatal írásos úton ad választ. 
 
Szolnok, 2011. május 16.    
                                                                                                                 
                                                                                                 Dr. Szakali Erzsébet 
 főigazgató 
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