Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 07. 16.
Javaslat a DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között
létrejött vagyonkezelési szerződés 3. sz. módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Molnár-Osztrocska Diána – osztályvezető
Péter Kata ügyintéző
Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ
igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2020.07.09.
2020.07.09.
2020.07. 09.

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 fenntartói joga a Hajdúdorogi Főegyházmegyéhez került, a
Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Tagintézménye pedig jogutód nélkül
megszüntetésre kerül. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartói joga fenti
intézményekben 2020. szeptember 1-jei hatállyal megszűnik. Fentiek miatt a vagyonkezelési
szerződés módosítása szükséges.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:
26542/2020.
Ügyintéző neve: Péter Kata
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: s.k.
Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána 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:
Leadás dátuma: 2020.07.02.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van: -

Dr. Petánszki Lajos s.k.
Ellenőrzés dátuma: 2020.07.02.
Van/Nincs

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 3. sz. 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 (a továbbiakban:
Tankerület) ingyenes vagyonkezelésébe került.
DMJV Önkormányzata és a Tankerület 2017. április 26-án fentiek alapján megkötötte a
vagyonkezelési szerződést (1. sz. melléklet), majd DMJV Önkormányzata Közgyűlése
184/2018. (IV.19.), valamint 365/2018. (VI.21.) határozataival módosította. (2. sz. melléklet)
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 178/2020. (III.26.) számú határozatában kifejezte
egyetértését a Tankerület átszervezési javaslatával, mely szerint a Dunaújvárosi Gárdonyi
Géza Általános Iskola fenntartói és működtetői joga 2020. szeptember 1-jétől a Hajdúdorogi
Főegyházmegyét (4024 Debrecen, Petőfi tér. 8.) illeti. (3. sz. melléklet)
Az
oktatásért
felelős
miniszter
az
iskola
fenntartói
jogának
átadását
VIII/3290-2/2020/KOZNEVINT iktatószámú döntési táblázatában 8. sorszámú döntésével
jóváhagyta.
DMJV Közgyűlése 177/2020. (III.26.) számú határozatában kifejezte egyetértését a
Tankerület átszervezési javaslatával, mely szerint a Dunaújvárosi Széchenyi István
Gimnázium és Kollégium Tagintézménye (2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/a) jogutód nélkül
megszűnik. (4. sz. melléklet)
Az oktatásért felelős miniszter a tagintézmény jogutód nélküli megszüntetését VIII/30081/2020/KOZNEVINT iktatószámú döntési táblázatában 163. sorszámú döntésével
jóváhagyta.
A Tankerülettel kötött vagyonkezelési szerződés II. 1. pontja tartalmazza a vagyonkezelésbe
adott ingatlanok táblázatos felsorolását. Jelen előterjesztés arra irányul, hogy a táblázat 7.
sorában a Gárdonyi Géza Általános Iskola (2400 Dunaújváros, Római krt. 51.., hrsz: 451/50),
valamint 11. sorában a Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Tagintézménye (2400
Dunaújváros, Erdő sor 37/a, hrsz: 671) fentiek miatt törlésre kerüljön.
A szerződés módosítására az okirati javaslatot a határozat melléklete tartalmazza.
Az előterjesztést az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság július 9-i ülésén
tárgyalta és egyhangúlag támogatta azt.
Az előterjesztést a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság július 9-i ülésén
tárgyalta és egyhangúlag támogatta azt.
Az előterjesztést a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság július 9-i ülésén tárgyalta és
egyhangúlag támogatta azt.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (VII.16.) határozata
a DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött
vagyonkezelési szerződés 3. sz. módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a Dunaújvárosi
Tankerületi Központtal 2017. április 26-án megkötött támogatási szerződés – e határozat
mellékletét képező – „Vagyonkezelési szerződés 3. számú módosítása”-ban foglaltak szerinti
módosításához.
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
„Vagyonkezelési szerződés 3. számú módosítása” megjelölésű okirat aláírására.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a szerződésben foglaltak végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: 2020. augusztus 31.
Dunaújváros, 2020. július 16.
Szántó Péter s.k.
az oktatási, kulturális és
társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (VII.16.) határozatának melléklete

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
képviseli: Pintér Tamás, polgármester
törzsszáma: 727002
adóigazgatási azonosító száma: 15727000-2-07
bankszámlaszáma: 11736037-15361363-00000000
KSH statisztikai számjele: 15727000-8411-321-07,
mint Átvevő (a továbbiakban: Önkormányzat),
valamint a
Dunaújvárosi Tankerületi Központ
székhelye: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.
képviseli: Szilágyiné Németh Sarolta tankerületi igazgató
adószáma: 15835073-2-07
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10029008 00336822 00000000
ÁHT azonosítója: 361451
KSH statisztikai számjele: 15835073-8412-312-07,
mint átvevő (a továbbiakban: Átadó)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:
1. Előzmények
1. Felek 2017. január 1-jei hatállyal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben (Nkt.) foglaltak maradéktalan betartása mellett, vagyonkezelési
szerződést kötöttek a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátása céljából. A vagyonkezelési szerződés 1. sz.
módosítását a Felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 184/2018.
(IV.19.) határozata alapján 2018. július 10-én, a 2. sz. módosítást pedig Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 365/2018. (VI.21.) számú határozata alapján
2018. augusztus 29-én írták alá.
2. A vagyonkezelési szerződés II. pontja tartalmazza a vagyonkezelésbe átadott
ingatlanok felsorolását.
3. Az oktatásért felelős miniszter VIII/3290-2/2020/KOZNEVINT iktatószámú döntési
táblázatában, 8. sorszámon meghozta döntését, melynek értelmében a Dunaújvárosi
Gárdonyi Géza Általános Iskola (2400 Dunaújváros, Római krt. 51.) fenntartói joga
átadásra kerül. A miniszter döntés értelmében a Dunaújvárosi Tankerületi Központ
fenntartói joga a nevezett intézmény tekintetében 2020. szeptember 1-jei hatállyal
megszűnik.
4. Az oktatásért felelős miniszter VIII/3008-1/2020/KOZNEVINT iktatószámú döntési
táblázatában, 163. sorszámon meghozta döntését, melynek értelmében a

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Tagintézménye (2400
Dunaújváros, Erdősor 37/a.) jogutód nélküli megszüntetésre kerül. A miniszter döntés
értelmében a Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartói joga a nevezett intézmény
tekintetében 2020. szeptember 1-jei hatállyal megszűnik.
2. A szerződésmódosítás tárgya
1. Felek megállapodnak, hogy az I.3., valamint az I.4. pontban hivatkozott fenntartói jog
megszűnés miatt az érintett ingatlanok vagyonkezelői jogát a Dunaújvárosi
Tankerületi Központ az Önkormányzat részére visszaadja.
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ………………………..
számú
közgyűlési
határozatával
döntött
az
ingatlanok
önkormányzati
vagyonkezelésbe történő visszavételéről és a vagyonkezelési szerződés
módosításáról.
3. Felek a vagyonkezelési szerződés II.1. pontját 2020. szeptember 1-jei hatállyal úgy
módosítják, hogy az abban szereplő táblázat 7. és 11. sorszámon szereplő, alábbi
sora törlésre kerül:
Sorszá
m
7

Ingatlan címe

Helyrajzi
szám
2400 Dunaújváros, Római krt. 451/50
51.

11

2400 Dunaújváros, Erdősor 37/a.

671

Érintett
köznevelési
intézmény neve
Petőfi Sándor Általános
Iskola
Gárdonyi
Géza
Általános Iskolai Egysége
Széchenyi István Kollégium

3. Felek jogai és kötelezettségei
1.

Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a vagyonkezelői jog 2020. szeptember 1-i
hatállyal történő törlésének ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről saját költségén
gondoskodik.

2. Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelésbe történő visszaadás napjától az érintett
ingatlanra vonatkozóan további követeléssel egymás felé nem élnek.
4.

A szerződés hatálya

1. Jelen szerződésmódosítás 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
5.

Egyéb rendelkezések

1. A vagyonkezelési szerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit a
Felek hatályában fenntartják.
2. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok
előírásai az irányadók.
3. Jelen szerződésmódosítás 3 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült,
amelyből 3 példány Önkormányzatot, 3 példány az Átadót illeti meg. Felek a
szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

Mellékletek:
1. számú melléklet: átadással érintett ingatlanok jegyzéke
2. számú melléklet: átadással érintett ingóságok jegyzéke

Kelt: Dunaújváros, 2020. …………………….. „….”.

…………………………………………
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseli:
Pintér Tamás
polgármester
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Dunaújváros, 2020. ……………. „….”.
……………………………………………
Önkormányzat
……………..
…………………….
Ellenjegyzem:
Kelt: Dunaújváros, 2020. ……………. „….”.
Dr. Molnár Attila
jegyző

………………………………………..
Dunaújvárosi Tankerületi Központ
képviseli:
Szilágyiné Németh Sarolta
tankerületi igazgató
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2020 ………….. „….”.
……………………………………………
Tankerületi Központ
Kalamán Ferencné
gazdasági vezető
Ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2020. …………. „….”.
dr. Agárdi Adirenn
jogi ellenjegyző

