
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  564/2015.  (XI.12.)
határozatának visszavonására

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

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

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2016.11.15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.11.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2016.11.15.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ
fenntartásában  működő  egyes  szakképző  intézmények  átadásáról,  valamint  egyes
kormányrendeleteknek a szakképzés rendszerének átalakításával összefüggő módosításáról
szóló 146/2015. (VI.12.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény(ek)   feladatainak
ellátását  szolgáló  ingó  és  ingatlan  vagyona  a  Szakképzési  Centrum  ingyenes
vagyonkezelésébe  kerül.  Jogszabály  Vagyonkezelési  Szerződés  megkötését  írta  elő,
amelyre a szerződéstervezetet a fenti határozattal jóváhagyta a Közgyűlés. A Szakképzési
Centrum  további  jogi  véleményezésre  hivatkozással  a  Vagyonkezelési  Szerződést  a
határozathozatal óta nem küldte meg. Ezért javasoljuk a közgyűlési határozat visszavonását.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály
Ügyintéző neve: Péter Kata
E-mail címe: peter@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 25/544-276
Iktatószám: 10856-12/2016.
Előkészítő aláírása: Péter Kata 
Osztályvezető aláírása:                              Dr. László Borbála

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2016. 11.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11.
Törvényességi észrevétel: van / nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb észrevétel: 



Javaslat 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  564/2015.  (XI.12.)  határozatának
visszavonására

Tisztelt Közgyűlés!

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő
egyes  szakképző  intézmények  átadásáról,  valamint  egyes  kormányrendeleteknek  a
szakképzés  intézményrendszerének  átalakításával  összefüggő  módosításáról  szóló
146/2015.  (VI.12.)  Korm.  rendelet  alapján  a  KLIK  szervezetéből  kiváló  köznevelési
intézményekből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B § (1) bekezdése szerinti szakképzési centrumokat alapított
2015. július 1. hatállyal a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint.

A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  74.§  (1)
bekezdése alapján „az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. Az
átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum)
lett. 

Az  Nkt.  76.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja,  alapján  az  Önkormányzat  tulajdonában  levő,  az
intézmény(ek)  feladatainak  ellátását  szolgáló  ingatlan  és  ingó  vagyonra  vonatkozóan
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg a Szakképzési Centrum fenntartóját.

A  szakképzésről  szóló  2011.  évi  CLXXXVII.  törvény (a  továbbiakban:  Sztv.)  92/B.  §  (4)
bekezdése értelmében a szakképzési  centrumok által  2015.  július  1-jével  átvenni  rendelt
közfeladatok  ellátását  szolgáló  ingatlan  és  ingó  vagyon  –  ideértve  a  tan-  és  egyéb
eszközöket, felszereléseket –  az átvevő szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelésébe
kerül a közfeladat átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési centrum részéről történő
ellátásának az adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig.

Az Sztv. 92/B. § (5) bekezdése alapján az ingatlan-vagyonkezelés részletes szabályairól,
továbbá a térségi integrált szakképző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-
átvételéről  2015. január 1-jei  állapot  szerint a szakképzési centrum és az ingatlan, illetve
ingó vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön.

A Vagyonkezelési Szerződés tervezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015.
november 12-i ülésén 564/2015. (XI.12.) határozatával jóváhagyta. (Az előterjesztés 1. és
2. számú melléklete)

Az elmúlt  egy  év  során  a  Jogi,  Szervezési  és  Intézményigazgatási  Osztály  munkatársai
többször sürgették a szerződés aláírását, a Centrumtól azt a választ kaptuk, hogy a fenntartó
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről további jogi áttekintést igényel a szerződés. 
A Minisztériumtól – a Centrum tájékoztatása alapján – nem érkezett vissza aláírt szerződés,
így azt nem tudják az Önkormányzat részére aláírásra átadni.

Amennyiben a véleményezett és jóváhagyott szerződéstervezet a fenti áttekintést követően
módosul, úgy ismételt közgyűlési jóváhagyásra lesz szükség. 

Az  eltelt  időre,  továbbá  a  szerződés  megküldésének  hiányára  figyelemmel  javasoljuk  a
határozat visszavonását. 

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

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
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HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XI. 17.) határozata

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  564/2015.  (XI.12.)  határozatának
visszavonásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata,  valamint  a  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  között  létrejövő
vagyonkezelési-  és  használati  szerződés  jóváhagyásáról  szóló  564/2015.  (XI.12.)
határozatát visszavonja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője 

                                                    
Határidő: -  a határozat közlésére: 2016. november 30.

                             

Dunaújváros, 2016. november 17.

     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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