
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  valamint  a
Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  között  létrejött  vagyonkezelési  szerződés
megismerésére

Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Dr. Deák Mária – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 03. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 03. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 03. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az Emberi  Erőforrások Minisztériumának Oktatásért  Felelős  Államtitkára  2016.  december
27-én megküldte Határozatát, DMJV Önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi
Központ  közötti  átadás-átvételi  megállapodás  létrehozásáról.  A  határozat  alapján  a
jogviszonyt  szabályozó,  részletes,  ingyenes  vagyonkezelési  szerződést  kell  kötni.  Jelen
előterjesztés  a  határozat,  a  megállapodás,  valamint  a  vagyonkezelési  szerződés
megismerésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 6736-2/2017.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: - 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi
Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés megismerésére

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rendelkezései
alapján 2017. január 1-jétől a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmények
működtetési feladatait is a tankerületi központok látják el. 

Az Nkt.  99/H. § (1) bekezdése értelmében 2016. december 31-én DMJV Önkormányzata
által  működtetett  köznevelési  intézmény  köznevelési  feladatainak  ellátását  szolgáló
önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg
illetékes  tankerületi  központ,  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  ingyenes
vagyonkezelésébe került.

Az  Nkt.  99/H.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  átadás-átvételt  a  működtető  települési
önkormányzat képviseletére jogosult személy és a tankerületi központ képviseletében eljáró,
az intézmény székhelye szerinti illetékes tankerületi igazgató megállapodásának legkésőbb
2016. december 15-ig történő megkötésével kellett volna végrehajtani.

Tekintettel a fenti jogszabályi hivatkozásokra, valamint arra, hogy DMJV Önkormányzata és
a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  Dunaújvárosi  Tankerülete  között  nem  történt
egyeztetés,  nem  jött  létre  a  működtetési  feladatok  átadására  vonatkozó  megállapodás,
ennek  következtében  a  vagyonkezelési  szerződés-tervezet  sem,  az  Emberi  Erőforrások
Minisztériumának  Oktatásért  Felelős  Államtitkára  2016.  december  27-én  megküldte
Határozatát,  DMJV Önkormányzata,  valamint  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  közötti
átadás-átvételi  megállapodás  létrehozásáról.  (Az  előterjesztés  melléklete)  A  határozat
szerint az Nkt. alapján keletkező jogviszonyt szabályozó megállapodást, valamint részletes,
ingyenes vagyonkezelési szerződést kell kötni. 

Jelen  előterjesztés  a  határozat,  a  megállapodás,  valamint  a  vagyonkezelési  szerződés
megismerésére irányul.

A  bizottságok  az  előterjesztést  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  ezért  a
bizottságok véleményét az elnökök szóban ismertetik a közgyűlés ülésén.

Tisztelt Közgyűlés!
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (III. 16.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi
Központ között létrejött megállapodás vagyonkezelési szerződés megismeréséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  és
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  –  az  Emberi  Erőforrások
Minisztériumának  65087-1/2016/INTIRFO  számon  –  létrejött  határozatot,  valamint  jelen
határozat mellékletét képező megállapodást és vagyonkezelési  szerződést megismerte és
jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a
megállapodást és a vagyonkezelési szerződést írja alá.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője 

                                                    
Határidő: -  a határozat közlésére: 2017.március 31.

                                

Dunaújváros, 2017. március 16.

Izsák Máté s.k.  Tóth Kálmán s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és az ügyrendi, igazgatási és jogi

sportbizottság elnöke  bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
  a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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