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Fedőlap 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 
 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 01. 
 
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében 
lévő két szakközépiskolai kollégiumnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
részére történő vagyonkezelésbe adására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

  Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos – közgyűlési és informatikai osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 

  Meghívott: Csapó Gábor – a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2016.12.01. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2016.12.01. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2016.12.01. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Két kollégium (a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a 
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium) épülete jelenleg DMJV 
Önkormányzata működtetésében van. 2017. január 1-jétől – mint köznevelési feladatot ellátó 
intézmény – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe és működtetésébe kerül. Az 
előterjesztés ennek jóváhagyására készült.  
 
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: 12600-11/2016. 
Előkészítő aláírása: Péter Kata s.k. 
Osztályvezető aláírása:                               Dr. Petánszki Lajos s.k. 
 
A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k. 
Leadás dátuma: 2016. 11.30 
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11.30. 
Törvényességi észrevétel: van / nincs 
Amennyiben van: - 
 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített 
 
A tárgyalás módja: Nyílt ülés 
 
Egyéb észrevétel:  
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Javaslat  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő két 

szakközépiskolai kollégium a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum részére történő 
vagyonkezelésbe adására 

 
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 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 centrum által 2015. július 1-jével átvett közfeladat 
ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a tan- és egyéb eszközöket, 
felszereléseket – a közfeladat-átvételhez kapcsolódó megállapodás alapjául szolgáló leltár 
szerint a közfeladatot 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 a (4) bekezdés szerinti 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 köt. A 
megállapodás megkötésének hiánya nem akadálya az ingatlan, illetve ingó vagyon 
használatbavételének. E jogszabályi rendelkezés alapján a szakképzési intézmények a helyi 
Szakképzési Centrum használatába kerültek át, melyeket a Szakképzési Centrum működtet 
is két kollégium kivételével, melyek esetében a működtetési feladatokat jelenleg is az 
önkormányzat látja el. A Szakképzési Centrum főigazgatója kérte e két kollégium 
vagyonkezelésbe adását és vállalta, hogy a kollégiumokat a továbbiakban 2017. január 1-
jétől a Szakképzési Centrum működteti.  

A fentiek alapján az eddig DMJV Önkormányzata által működtetett két kollégium – a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma, valamint a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma – 2017. január 1-jétől a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: DSZC) vagyonkezelésébe és 
működtetésébe kerül át.  
 
A kollégiumok vagyonkezelésbe adásának következtében az ott dolgozó 15 fő 
közalkalmazott (+ 1,5 üres álláshely, mely betöltésre vár)  – 1 fő közfoglalkoztatott kivételével 
–, akik jelenleg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GESZ)  
alkalmazásában állnak – új munkáltatóhoz: a DSZC-hez kerülnek át munkáltatói 
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jogutódlással. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.) 36. § 
alapján „a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) 
jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és 
kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.” 
 
Az Mt. 37. § alapján az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az 
átvevő munkáltatót az átszállással érintett munkaviszonyokból, valamint a versenytilalmi 
megállapodásokból és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és 
kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e 
jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti. 
Az Mt. 38. § (1) bekezdése szerint az átvevő munkáltató az átszállást követő tizenöt napon 
belül a munkáltató azonosító adatainak közlésével köteles írásban tájékoztatni a 
munkavállalót a munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint a 46. § (1) 
bekezdésében meghatározott munkafeltételek változásáról. 

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 
.../2016. (XII. 1.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő két 
szakközépiskolai kollégium a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum részére történő 

vagyonkezelésbe adásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiumának kollégiumi épülete (2400 Dunaújváros, Radnóti M. u. 6.), valamint a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és 
Kollégiumának kollégiumi épülete (2400 Dunaújváros, Római krt. 47-49.) 2017. január 1-
jétől a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe és működtetésébe kerül át.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezetnél alkalmazásában álló 15 fő közalkalmazott (+ 1,5 üres álláshely, mely 
betöltésre vár) munkáltatója 2017. január 1-jétől a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény munkáltatói jogutódlásra vonatkozó rendelkezései alapján a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet igazgatóját, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 37. § 
alapján az átszállást megelőzően tájékoztassa a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
főigazgatóját az átszállással érintett közalkalmazotti jogviszonyokból, valamint a 
versenytilalmi megállapodásokból és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és 
kötelezettségekről. 

                                  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a  Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
főigazgatóját, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 38. § (1) bekezdése 
alapján az átszállást követő tizenöt napon belül a munkáltató azonosító adatainak közlésével 
írásban tájékoztassa az érintett közalkalmazottakat a munkáltató személyében 
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bekövetkezett változásról, valamint a 46. § (1) bekezdésében meghatározott munkafeltételek 
változásáról. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
   a polgármester 

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

                                                     
 Határidő: 2016. december 15. 
 
 
Dunaújváros, 2016. december 1. 

 
 
 
 
       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 


