
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 99/H. § (3)             
bekezdésével összhangban 2016. december 15. napján átadás-átvételi megállapodás jött létre          
a tankerületi központhoz kerülő, köznevelési intézményműködtetési feladatok és az ezen          
feladat ellátását szolgáló vagyonelemek és személyi állomány átadás-átvétele részleteinek         
rögzítése érdekében. 
Ugyanezen, napon a Felek az Nkt. 99/H. § (1) bekezdésére tekintettel, mely szerint ” a 2016.                
december 31-én a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény         
köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és         
vagyonértékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ            
ingyenes vagyonkezelésébe kerül” vagyonkezelési szerződést is kötöttek. 
  

1. a Képviselő-testület 227/2016. (XII. 15.) XI.ÖK határozatában az alábbiak szerint          
hagyta jóvá a megállapodást és a vagyonkezelési szerződést: 
  
„1. megállapodást köt a Dél-Budai Tankerületi Központtal a megállapodásban         
szereplő köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő       
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a        
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek ingyenes       
vagyonkezelésbe adásáról a határozat 1. mellékletében lévő dokumentumok alapján,         
továbbá 
2. vagyonkezelési szerződést köt a határozat 2. mellékletében lévő dokumentumok          
alapján mellyel egyidejűleg a KLIK által fenntartott és az Önkormányzat által           
működtetett köznevelési intézmények használatának és működtetésének részletes       
szabályait megállapító, 2013. február 13. napján kelt ingyenes használati szerződést e           
vagyonkezelési szerződés hatályba lépésével egyidejűleg közös megegyezéssel       
megszünteti. Felhatalmazza a Polgármestert a dokumentumok aláírására, továbbá        
felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a megállapodás és a vagyonkezelési            
szerződés keretein belül az átadás folyamatában felmerülő technikai és adminisztratív          
módosításokat a megállapodás mellékletein, valamint a vagyonkezelési szerződés        
mellékletein átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.” 

  
  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megállapodásban és a         
vagyonkezelési szerződésben és azok mellékleteiben sem volt szükség javításra,         
továbbá a vagyonkezelési szerződésben határidővel meghatározott kiegészítő       
megállapodások határidőben megkötésre kerültek és a végleges eszközátadások        
megtörténtek. 

  
  



2. A Dél-Budai Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a földhivatali        
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges a vagyonkezelési      
szerződés kiegészítése az átadott tulajdoni hányad megjelölésével és a nyilatkozati          
rész jogcímmel történő kiegészítése. 

  
A Dél-Budai Tankerületi Központot, mint a vagyonkezelői jog jogosultját megillető          
vagyonkezelői jog tulajdonhányada arra tekintettel kap különös jelentőséget, hogy a          
fent jelzett vagyonkezelési szerződés szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi           
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. által az önkormányzatot terhelő          
gyermekétkeztetési feladatellátást szolgáló konyha és konyhához tartozó helyiségek,        
(továbbá étkezők,) az Önkormányzat használatában, hasznosításában maradnak, ezek        
vagyonkezelői joga nem kerül a Tankerületi Központ részére átadásra. 
  

A fentiek alapján elkészítettük a vagyonkezelési szerződés kiegészítéséről szóló         
megállapodást, melyet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz. 
A vagyonkezelési jog mértékének tulajdoni hányad szerinti meghatározását pedig az          
előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatokat jóváhagyni szíveskedjenek. 
  
  
Budapest, 2017. április 13. 
  
  
 dr. Molnár László 
   


