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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. § (1) bekezdése alapján, és a
Képviselő-testület 203/2016. (XII. 14.) határozatának megfelelően 2017. január 1-jén az
Önkormányzatunk által működtetett köznevelési intézmények köznevelési feladatainak ellátását
szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint a
területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került át.
A működtetés tankerületi központ általi átvételéről Önkormányzatunk és a Veszprémi Tankerületi
Központ megállapodást kötöttek. A feladatok ellátását szolgáló ingatlan vagyon a Veszprémi
Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe került vagyonkezelési szerződéssel, a
köznevelési feladatellátás, működtetési feladatainak átadás-átvételéről pedig külön megállapodás
rendelkezett.
A Veszprémi Tankerültei Központ vezetője, Szauer István azzal a kérelemmel fordult hozzám,
hogy a Várkerti Általános Iskolában 2015. július 1-jén megszűnt szakiskolai feladatellátásnak
korábban helyet biztosító, a 2017. év eleji vagyonkezelésbe átadás tárgyát nem képező
tantermeket az általános iskola használatába átvehesse.
A kérést különösen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében foglaltak
indokolják, amely szerint a 17 osztállyal működő általános iskolában minimálisan lennie kell az
osztályok számának megfelelő tanteremnek, – amelyek között figyelembe vehetők a
szaktantermek is, – továbbá 6 db teremnek a csoportbontásokhoz. Ezen felül kell biztosítani a
fejlesztő szobát, és a mindennapos testneveléshez szükséges tornatermet, tornaszobát. A
jogszabályokban leírtak szerint a Várkerti Általános Iskolában lévő 17 osztály oktatásához 23 db
tanteremre, illetve csoportszobára lenne szükség, miközben a szakiskolai rész nélkül jelenleg az
iskola 20 teremben tartja a délelőtti tanórákat, csoportfoglalkozásokat, és a délutáni egyéb
foglalkozásokat.
Igazgató úr az eszközjegyzékben foglaltak megvalósulása érdekében kérte, hogy a Várkerti
Általános Iskola a csoportbontások és az egyéb foglalkozások (napközi, szakkörök) megtartása
érdekében használhassa a volt szakiskolai helyiségeket. A korábban szakiskolai termek
használatának lehetőségével teljesülnének az eszközjegyzékben meghatározott tanterem és
csoportterem számok.
Tekintettel arra, hogy a kérelem tárgyát képező volt szakiskolai tantermek korábban is
köznevelési célokat szolgáltak, és jelenleg az önkormányzati feladatellátásban nincsen szerepük,
ezért annak érdekében, hogy a Várkerti Általános Iskolában az ott tanuló diákok előírt
teremszámú oktatás-nevelését meg tudják valósítani, javasolom, hogy a Képviselő-testület
döntésével támogassa a kérelemben foglaltakat. A vagyonkezelési szerződés, illetve szükség
szerint az átadás-átvételről szóló megállapodás, azok módosításával kiegészítésre kerül a volt
szakiskolai feladatellátást szolgáló helyiségekkel (a Várpalota belterület 23 hrsz.-on álló
iskolaépület megfelelő nagyságú ingatlanrészével).
Fent leírtaknak megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés
megvitatása után döntsön a határozati javaslat elfogadásáról!
V á r pa lo t a , 2017. augusztus 30.
Campanari-Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. szeptember 4-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:
…/2017. (IX. 04.) képviselő-testületi határozat:
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő
Várpalota belterület 23 hrsz.-ú ingatlanon álló iskolaépületben a volt szakiskola által 2015.
június 30-ig használt területet a Várkerti Általános Iskolában tanuló diákoknak a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében minimálisan előírt
teremszámú oktatása-nevelése érdekében 2017. szeptember 5-től a Veszprémi Tankerületi
Központ vagyonkezelésébe adja át.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhatalmazza a Város
Polgármesterét a Veszprémi Tankerületi Központtal 2016. december 14-én megkötött
vagyonkezelési szerződés, valamint az átadás-átvételéről szóló megállapodás, volt
szakiskola által használt területtel történő kiegészítését tartalmazó módosításának az
aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 12.
Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várp al ota, 2017. szeptember 4.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

