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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 106/2016. 
 
Tárgy: Döntés az Érdi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés 
és megállapodás jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
         
Nagykovácsi, 2016. november 9. 

 
jegyző 

 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2016. november 9. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületének Igazgatója 
egyeztetést kezdeményezett Önkormányzatunkkal a Nagykovácsi Általános Iskola 
működtetése tekintetében jogszabályi változások miatt megkötendő szerződések 
tartalmára és az Általános Iskola átadás-átvételére nézve.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2016. 
július 1. napjától hatályos módosításra tekintettel, 2017. január 1. napjától a 
köznevelési intézmények működtetése az önkormányzatok helyett a tankerületi 
központok feladatkörébe kerül.  
 
Az Nkt. 2016. július 1-jén hatályba lépett 99/G. § (1) bekezdése szerint a tankerületi 
központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett, köznevelési 
intézmény Nkt. 76. §-ban meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból 
származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik 
meg, illetve terhelik.  
Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ 
foglalkoztatotti állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított 
költségvetési szervnél a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény 
működtetését, és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó 
köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, ha - a munkaviszonyban 
foglalkoztatottak kivételével - megfelelnek a 2016. december 31-én betöltött 
munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteikben 
meghatározott képesítési előírásoknak.  
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési 
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak 
ellátását szolgáló, települési önkormányzati, vagyon és vagyoni értékű jog (a 
továbbiakban: vagyon) 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. 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2012. december 10. napján kötött 
megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, mely megállapodással a 
Nagykovácsi Általános Iskola fenntartása állami hatáskörbe került, de az üzemeltetést 
továbbra is az Önkormányzat látta el. A megállapodás alapján átadásra került a 
pedagógus személyi állomány és a fenntartáshoz szükséges valamennyi vagyoni 
elem. 
 
A hivatkozott jogszabályi változás alapján a Nagykovácsi Általános Iskola fenntartásán 
túl, a működtetés is állami feladattá válik 2017. január 1. napjától oly módon, hogy a 
működtetés érdekében Nagykovácsi Általános Iskola ingatlana az Érdi Tankerületi 
Igazgatóság ingyenes vagyonkezelésébe kerül. Ez a vagyonkezelési jog mindaddig 
megilleti a tankerületi központot, ameddig az adott ingatlanban a köznevelési 
közfeladatot az adott tankerületi központ ellátja. 
A működtetés alól az Általános Iskola melegítő konyhája kivételt képez, mivel a 
gyermekétkeztetés a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatástól szóló 1997. évi 
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törvény 21/A. és 21/C. §-a alapján továbbra is önkormányzati feladat marad a 
tankerületi központ által fenntartott és működtetett intézmény tekintetében is. 
 
A hivatkozott jogszabály arra is kitér, hogy 2017. január 1. napjától a tankerületi 
központ foglalkoztatotti állományába kerülnek azok a munkavállalók, akik a 
köznevelési intézmény működtetését illetve a működtetéshez kapcsolódó funkcionális 
feladatokat látnak el. 
Ennek alapján a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. személyi állományából 5 
státusz (ebből 3 betöltött státusz – 1 fő iskolai gondnok és 2 fő takarító) kerül átadásra 
a tankerületi központnak. 
 
A fenti jogszabályhely alapján működtetéssel kapcsolatos jogviszonyokba a tankerületi 
igazgatóság félként lép be, és ezen jogviszonyok között szerepelnek az Általános 
Iskolával kapcsolatban megvalósult projektek támogatási szerződései, ezen 
szerződésekkel kapcsolatban keletkezett jogokkal és kötelezettségekkel együttesen. 
 
A jogszabály lehetőséget biztosít az Önkormányzat számára arra, hogy a tankerületi 
központ vagyonkezelésében lévő saját tulajdonú ingatlant polgármesteri hatáskörben 
kötendő külön megállapodás alapján, önkormányzati, helyi közösségi és kulturális 
rendezvények lebonyolítása céljából ingyenesen használhassa. 
 
Mellékelem a működtetésbe vétellel kapcsolatos megállapodás-tervezetet és a 
vagyonkezelési szerződéstervezetet tájékoztatás céljából. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 
megállapodás-tervezet, valamint a vagyonkezelési szerződéstervezet megkötéséről 
szóló döntés meghozatalára. 
 
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 
A szerződés és a megállapodás véglegesítése a Tankerületi Központtal még 
folyamatban van, a múlt hét pénteken megküldött tervezetek alapján. Azokat az 
egyeztetés lezárása után pótlólag fogjuk kiküldeni. Az aláírás határideje december 15. 
 

Nagykovácsi, 2016. november 9. 

 
         Kiszelné Mohos Katalin 
        polgármester 
  



Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének                                     6. napirend  
2016. november 17-i rendes nyílt ülése 

 4

 
 

 
 HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Tárgy: Döntés az Érdi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési 
szerződésről és megállapodásról  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Általános Iskola állami működtetésbe és vagyonkezelésbe vétele 
érdekében szerződést köt az Érdi Tankerületi Központtal. 
Felhatalmazza a Polgármestert az állami működtetésbe vételről szóló megállapodás 
és a vagyonkezelési szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
  
 
 
 
  
 
                
  
 
 
 
 
 
  
 


