
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 04. 19.

Javaslat a DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között
létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására 

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

  Előkészítő: Dr. László Borbála – osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

  Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.04.12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.04.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Tankerület igazgatója azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az
önkormányzattal megkötött vagyonkezelési szerződést módosítsa. A kérés indoka, hogy a
Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  egyik  szárnyát  a  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum
használja,  de  ezt  a  Tankerülettel  kötött  vagyonkezelési  szerződés  nem  tartalmazza.  Az
előterjesztés a szerződés fentiekkel történő kiegészítésére irányul. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:                       11023-2/2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

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: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2018.04.04. Ellenőrzés dátuma: 2018.04.05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a  DMJV  Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  között  létrejött
vagyonkezelési szerződés módosítására 

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.

DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület)
2017.  április  26-án  fentiek  alapján  megkötötte  a  vagyonkezelési  szerződést.  (1.  sz.
melléklet)

A  szerződés  II.  1.  pontja  tartalmazza  a  vagyonkezelésbe  adott  ingatlanok  táblázatos
felsorolását. A táblázat 7. sora a Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános
Iskolai Egysége (2400 Dunaújváros, Római krt. 51.,hrsz: 451/50)

A  Tankerület  igazgatója  azzal  kereste  meg  Önkormányzatunkat,  hogy  a  Gárdonyi  Géza
Általános Iskola, valamint a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum által használt épületrészek
ugyanazon a helyrajzi számon szerepelnek. A közüzemi költségek megosztása végett kéri,
hogy  a  vagyonkezelési  szerződésben  szerepeljen  a  Szakképzési  Centrum által  használt
terület pontos adata. 

DMJV Önkormányzata és a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ 2012. május 18-án
együttműködési  megállapodást  kötött  a  Fejér  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás
(TISZK)  működtetésére. A megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza a Társulásnak
átadott ingatlanrész használatba adását. (2. sz. melléklet) Ennek alapján a korábban TISZK
által használt irodahelyiség alapterülete 334 m2.

Tekintettel a fentiekre javasoljuk a támogatási szerződés

a) II. 1. pontjának 7. sorát módosítani az alábbiak szerint:

7. 2400 Dunaújváros, Római krt. 51. 451/50 Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Gárdonyi
Géza Általános Iskolai Egysége  – kivéve
Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum
által használt 334 m2-es épületrész (volt
TISZK helyisége)

b) II. 4. pontjának 4/A ponttal történő kiegészítését az alábbiak szerint:

„A 451/50 hrsz.-ú, természetben a 2400 Dunaújváros,  Római krt.  51. szám alatt  működő
Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Gárdonyi  Géza Általános  Iskolai  Egysége  intézmény által
használt  épületrész  üzemeltetési  költségeit  Átvevő  m2 arányosan  viseli.  A  Dunaújvárosi
Szakképzési Centrum által használt épületrész területe 334 m2. Átvevőnek az üzemeltetési
költségek  megosztása  tárgyában  a  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrummal  külön
megállapodást kell kötnie.”

A Humán Szolgáltatási Osztály előkészítette a szerződés módosítását, amely a határozat
melléklete lesz.
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Az előterjesztést oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság április 12-i ülésén tárgyalta és
egyhangúlag támogatta.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést április 12-i ülésén tárgyalta és
egyhangúlag támogatta.
Az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság az előterjesztést  április  12-i  ülésén tárgyalta és
egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
 …/2018. (IV.19.  )   határozata

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi  Tankerületi
Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul,  hogy a Dunaújvárosi Tankerületi
Központtal  2017.  április  26-án megkötött  támogatási  szerződést  a  határozat  mellékletét
képező „Vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítása”-ban foglaltak szerint módosítsa. 

A  Közgyűlés  egyúttal  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező
Vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosításának aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   2018. május 4.

Dunaújváros, 2018. április 19.             

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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