
 

 

Fedőlap 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 
 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. 
 
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a 
Székesfehérvári Tankerületi Központ között létrejövő megállapodás, valamint 
vagyonkezelési szerződés jóváhagyására 
 
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: Török Szabolcs – Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2016.11.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2016.11.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2016.11.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 
10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével 
kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 
2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. A Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézmény mint köznevelési intézmény fenntartói jogai és 
kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ. Az erre vonatkozó megállapodást és vagyonkezelési szerződést a 
vonatkozó jogszabályok alapján legkésőbb 2016. december 15-ig meg kell kötni. 
 
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  
Osztályvezető aláírása:                               Dr. László Borbála 
 
A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra  
Leadás dátuma: 2016. 12. 
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12. 
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, valamint a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ között létrejövő megállapodás, valamint vagyonkezelési 
szerződés jóváhagyására 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől 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.  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § 
(1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. E Korm. 
rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti. 

Az Nkt. 74. § (4) bekezdése alapján a működtető települési önkormányzatok gondoskodnak 
– a szakképző iskola kivételével – az illetékességi területükön lévő összes, saját 
tulajdonában álló, a KLIK által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a 
KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben 
meghatározott tankerületi központba olvadnak be.  

A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. A Fejér Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye mint köznevelési intézmény 
fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja a 
Székesfehérvári Tankerületi Központ.     

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési 
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott 
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a 
tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.  

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon 
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a 
területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A köznevelési 
feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó 
valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.  

Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési 
önkormányzat képviseletére jogosult személy és a tankerületi központ képviseletében eljáró, 
az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató megállapodásának (a 
továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig történő megkötésével 
kell végrehajtani. 

 



 

 
 

3

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. 15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ között létrejövő megállapodás, valamint vagyonkezelési 
szerződés jóváhagyására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK), valamint a KLIK jogutódja, a Székesfehérvári Tankerületi Központ, illetve 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő, a határozat 1. számú 
mellékletét képező megállapodást, valamint 2. számú mellékletét képező vagonkezelési 
szerződést megismerte és jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesterét a dokumentumok aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                                                     
 Határidő: -  a határozat közlésére:  2015. december 20. 

 - a szerződés aláírására: 2015. december 15.                                 
 
 
Dunaújváros, 2016. december 15. 

 
 
 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 


