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ELŐTERJESZTÉS
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. december 14-i ülésére
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy:

Köznevelési intézmények működését biztosító szerződések megkötése a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerületi Központjával

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester
Előkészítő:

Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta:
Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Ellenőrizte:
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 99/G. §-a
alapján „(1) 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.
(2) 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. 76. § (1) bekezdése alapján „A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot,
amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon
és biztonságosan láthassák el. A működtető a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló
ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az
ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és
egészségügyi előírások szerint üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az állagmegóvásról. Az
állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése a működtetőnek
nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A működtető köteles a
működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan
vagyonvédelméről.”
Az Nkt. 99/H. § (1) „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.”
A működtetés tankerületi központ általi átvételéről az érintett önkormányzatok és tankerületek
megállapodást kötnek.
Fent leírtak alapján Várpalotán az Önkormányzatunk tulajdonában lévő: a Bán Aladár
Általános Iskola, Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi telepi Tagiskolája, a Bán Aladár Iskola
Rákóczi telepi tagiskolájának tornaterme, a Várkerti Általános Iskola, a Várkerti Általános
Iskola Vásárhelyi Tagiskolája, a Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája, a Thuri György
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és
Előkészítő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény feladatellátását
szolgáló ingatlan és ingó vagyon a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi
Tankerületi Központjának ingyenes vagyonkezelésébe kell, hogy átkerüljön.
A jogszabályváltozásoknak megfelelően, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (a
továbbiakban: KLIK) Önkormányzatunkkal a fenti intézmények vonatkozásában megkötött
használati szerződése és a megállapodás a várpalotai oktatási intézmények fenntartási-,

2

valamint működtetési költségeinek viseléséről a vagyonkezelési szerződés megkötésével
2017. január 1-i hatállyal megszűnik.
A Várpalotán működő a köznevelési intézmények feladatainak ellátásról az átadás-átvételt az
Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat és az illetékes tankerületi Központ
megállapodásának megkötésével 2016. december 15-ig kell végrehajtani. A feladatok ellátását
szolgáló ingatlan vagyon a Veszprémi Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül
vagyonkezelési szerződéssel, a köznevelési feladatellátás, működtetési feladatai átadásátvételéről megállapodás rendelkezik, melyek az előterjesztés határozati javaslatának a
mellékleteit képezik. (A vagyonkezelési szerződés és a megállapodás mellékletei azok
terjedelme miatt nem került csatolásra, a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján
megtekinthető.)
A vagyonkezelési szerződés és a Várpalota Város Önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás egyeztetése a Tankerületi Központtal
folyamatban van, a dokumentumokat pótlólag csatolom az előterjesztéshez.

Fent leírtaknak megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés
megvitatása után döntsön a határozati javaslat elfogadásáról!

Várp al ota, 2016. december 6.

Campanari-Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: várpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-i ülésén a következő
határozatot hozta:
…/2016. (XII.14.) képviselő-testületi határozat:
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat 1. mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Bán Aladár Általános Iskola, a Bán Aladár Általános Iskola
Rákóczi telepi Tagiskolája, a Bán Aladár Iskola Rákóczi telepi tagiskolájának tornaterme,
a Várkerti Általános Iskola, a Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi Tagiskolája, a Várkerti
Általános Iskola Inotai Tagiskolája, a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény működését biztosító ingatlanokra vonatkozóan
Várpalota Város Önkormányzata és a Veszprémi Tankerületi Központ között megkötni
kívánt vagyonkezelési szerződést.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat 2. mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Bán Aladár Általános Iskola, a Bán Aladár Általános Iskola
Rákóczi telepi Tagiskolája, a Bán Aladár Iskola Rákóczi telepi tagiskolájának tornaterme,a
Várkerti Általános Iskola, a Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi Tagiskolája, a Várkerti
Általános Iskola Inotai Tagiskolája, a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény működését biztosító ingatlanokra vonatkozóan
Várpalota Város Önkormányzata és a Veszprémi Tankerületi Központ között megkötni
kívánt, Várpalota Város Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadásátvételéről szóló megállapodást.
3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét
a határozat 1. és 2. mellékletében foglalt szerződéseknek a mellékletekben foglalt
formában és tartalommal történő aláírására.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó
Várp al ota, 2016. december 14.
Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

