
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 84. § (8) bekezdése               
értelmében: „A köznevelési intézmény fenntartója az intézkedés tervezett végrehajtása éve          
februárjának utolsó munkanapjáig kezdeményezheti egy másik köznevelési intézmény        
fenntartójánál, hogy az általa fenntartott intézmény fenntartói jogait és kötelezettségeit a           
következő tanévtől adja át.” 
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának (a továbbiakban:        
EKIF) vezetősége 2018. február 27-én megkereste a Dél-Budai Tankerületi Központot a           
Weiner Leó Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium          
(1112 Budapest, Neszmélyi út 30.) fenntartói jogának átvétele ügyében, mely szándékukat           
nyilatkozatban is megerősítették. 
A Dél-Budai Tankerületi Központtól kapott tájékoztatás értelmében a fenntartóváltást a          
véleménynyilvánításra jogosultak 81%-a támogatta. 
Az EKIF-nek – a nyilatkozat értelmében – „hosszú időre töretlen szándéka, hogy az             
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban működtetett katolikus iskolát egyházi        
köznevelési intézményként fenntartja és működteti. Az ingatlanok ingyenes használatával az          
egyházi fenntartó vállalja az épületek állagmegóvással, üzemeltetésével kapcsolatos        
karbantartási, felújítási és takarítási munkák elvégzését. Az ingatlanokban található, az          
Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon leltár szerinti mennyiségben és értékben megjelölt          
ingóságokat az egyházi fenntartó szándékozik ingyenesen használatba venni.” 
A Képviselő-testület 51/2018.(IV.19.) XI.ÖK számú határozatában nem emelt kifogást a          
fenntartói jog átadása-átvétele ellen. 
A köznevelési törvény 84. § (7) bekezdése szerint: „A fenntartó, a tankerületi központ,             
valamint az állami felsőoktatási intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb           
az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést.” 
A Dél-Budai Tankerületi Központ tájékoztatása szerint Miniszter Úr a         
28411-3/2018/INTIRFO iktatószámú 5. sorszámon meghozta döntését, melynek értelmében a         
fenntartói jog átadását engedélyezte. 
  
2018. június 7-én a Dél-Budai Tankerület és az Önkormányzat, 2018. június 11-én            
tudomásunk szerint a Dél-Budai Tankerület és az Esztergom-Budapest Főegyházmegye         
Katolikus Iskolai Főhatósága /(későbbiekben EKIF), valamint 2018. június 15-én az EKIF és            
az Önkormányzat képviselői egyeztetéseket kezdtek. Az egyeztetések eredményeként az         
alábbiakat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
1.   
A fentiek szerint a Dél-Budai Tankerületi Központ feladatellátása 2018. szeptember 1-től           
megszűnik a 1112 Budapest, Neszmélyi út 30-ban, valamint az 1112 Menyecske u. 2.             
földszinti, az 1. mellékletben szereplő rajzban lehatárolt, 492 m2 területen. A Dél-Budai            
Tankerületi Központtal 2016. december 15-én kötött Vagyonkezelési Szerződés 35/b. pontja          
alapján – „az Átvevő feladat ellátási kötelezettsége megszűnik” - az 1112 Budapest,            
Neszmélyi út 30-ben, valamint az 1112 Menyecske u. 2. földszinti, az 1. mellékletben             



szereplő rajzban lehatárolt 492 m2-es területen a Dél-Budai Tankerületi Központnak a           
vagyonkezelő joga megszűnik. A megszűnéskor a fent nevezett vagyonkezelésbe adott          
ingatlan és a benne lévő önkormányzati tulajdonú ingó vagyon visszakerül az           
Önkormányzathoz, így ezen ingatlanokról és ingóságokról az Önkormányzat rendelkezik az          
átadás napjától.  
 
2.   
A fenti döntés következtében az Önkormányzat közétkeztetési feladatai is megszűnnek a           
Weiner Leó Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumban.          
Így a Pensió Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel (továbbiakban: Pensió) közbeszerzés útján          
kötött, közétkeztetésre vonatkozó szerződés Weiner Leó Zeneiskola - Alapfokú Művészeti          
Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium (1112 Budapest, Neszmélyi út 30.) vonatkozásában          
okafogyottá válik, ezért szükséges a megkötött szerződés módosítása. A feladat megszűnése           
miatt a Pensió visszaadja az Újbuda GAMESZ-nak vagyonkezelésbe az 1112 Budapest,           
Neszmélyi út 30. alatt található, 74 m2 területű konyhát, ezzel megszűnik használati joga. Az              
ÚJBUDA GAMESZ a visszavett konyha területének vagyonkezelését visszaadja Újbuda         
Önkormányzatának. A visszaadás napjától az Önkormányzat rendelkezik az ingatlan sorsáról. 
  
3.   
Az EKIF kérte a fenntartói feladatok átvétele mellett az iskola fenntartásához szükséges ingó-             
és ingatlan vagyon ingyenes használatba adását is a konyha területével együtt. Javaslom,            
hogy az átvétel és a tulajdoni lapon történő széljegyzet megjelenése után az 1112 Budapest,              
Neszmélyi út 30-ban lévő, 809/2 helyrajzi számú ingatlant, valamint az 1112 Menyecske u.             
2-ben lévő, 853/16. helyrajzi számú ingatlan földszinti, az 1. mellékletben szereplő rajzban            
lehatárolt területen lévő 492 m2-es ingatlanrészt adjuk ingyenes használatba az EKIF           
számára. 
Javaslom továbbá a Weiner Leó Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti            
Szakgimnázium (1112 Budapest, Neszmélyi út 30.) leltárában szereplő önkormányzati         
tulajdonú ingóságok ingyenes használatba adását is a visszavételt követően az EKIF számára,            
mivel ahhoz, hogy az átvett feladatokat a kerületi gyermekek érdekében továbbra is a             
jelenlegi szinten el tudja látni, szüksége van az átvevőnek az eddig rendelkezésre álló ingó- és               
ingatlanvagyon használatára is. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat jóváhagyni          
szíveskedjenek. 
  
Budapest, 2018. június 18. 
 
 

dr. Molnár László 


