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Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: 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/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 mindazon 

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. 

Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési 

önkormányzat képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: Önkormányzat) 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. 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerületével kora ősztől került sor a 

köznevelési intézmények átadás-átvételét előkészítő egyeztető tárgyalásokra. 

Fentiekre tekintettel 2016 novemberében küldte meg véleményezésre a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete az általa előkészített megállapodás tervezetet 

az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével 

összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz 

kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről, megküldte továbbá a 

vagyonkezelési szerződés tervezetet  is. 

 

Osztott használat esetén javasolja az ingatlan üzemeltetési költségmegosztását és az esetleges 

közös használatból eredő szabályokat az adott vagyonkezelési szerződés vonatkozó 

mellékletében szerepeltetni. Amennyiben azonban a költségmegosztás mindkét fél által 

elfogadható módjának rögzítésére nem kerül sor 2016. december 15-éig, úgy lehetőség nyílik a 

költségmegosztás külön megállapodásban történő rögzítésére legkésőbb 2017. február 28-ig.  

A vagyonkezelési szerződés kötelező, 6. számú mellékletét képezi az egyes ingatlanok 

állapotfelmérő adatlapja. Az állapotfelmérést az átvevő Győri Tankerület előre meghatározott 

ütemterv szerint kívánja – kérés esetén a tulajdonos Önkormányzat illetékes munkatársának 

jelenlétében - elvégezni, így az egyes ingatlan(ok) állapotfelmérésével kapcsolatos 

időpontokról előzetesen, írásban tájékoztatást fognak nyújtani. 
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A Győri Tankerület az osztott használat esetén alkalmazandó költségmegosztás és az 

ingatlan közös használatából eredő szabályok rögzítésére szolgáló javaslatát előkészíti, 
melyet lehetőség szerint mielőbb megküld az Önkormányzat részére, arra vonatkozó szíves 

véleményét kérve. 

Ez a megállapodás tervezet jelenleg még nem áll rendelkezésre. 

 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (XI. 30.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztés 

mellékletében foglaltakkal egyetért, támogatja a köznevelési intézmény 

megállapodás-tervezetben és a vagyonkezelési szerződés tervezetében 

meghatározott módon történő átadását. 

 

2. Amennyiben a vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó 8. sz. melléklet is 

rendelkezésre áll, mely tartalmazza az osztott használat esetén alkalmazandó 

költségmegosztás és az ingatlan közös használatából eredő szabályok 

rögzítésére szolgáló megállapodást ill. annak tervezetét, annak elfogadásával 

dönt az előterjesztés mellékletét képező megállapodási és vagyonkezelési 

szerződés elfogadásáról. 

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2016. december 9. 

 

 

 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fentieket megtárgyalni és abba döntést 

hozni szíveskedjen. 
 

 

Jánossomorja, 2016. november 21. 

                       Lőrincz György s.k. 

                              polgármester 
 

 

 

 

 

 


