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Tisztelt Közgyűlés!
I. Előzmények
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése
értelmében 2013. január 1. napjától - az óvodai nevelés kivételével - az állam gondoskodik a
köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdés c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő
szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központot (továbbiakban: KLIK) jelölte ki.
Az Nkt. 76. § (5) bekezdése, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § (1)
bekezdése és 10. § (1) bekezdése alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában levő intézményi feladatellátást szolgáló ingatlan és
ingó vagyon a KLIK ingyenes használatába/vagyonkezelésébe került 2013. január 1-jétől
kezdődően mindaddig, amíg a köznevelési feladat KLIK részéről történő ellátása az adott
ingatlanban meg nem szűnik.
A fenti jogszabályok figyelembe vételével – a Közgyűlés 268/2012. (XII. 13.) határozata alapján az Önkormányzat és a KLIK 2012. december 13-án átadás-átvételi megállapodást kötött egymással,
amelyben meghatározták a KLIK ingyenes használatába/vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan
vagyonelemek körét. Ezt követően kerültek megkötésre a KLIK-kel – intézményenként – az
intézményi feladatellátást szolgáló vagyon ingyenes használatba adásáról szóló szerződések (ahol a
köznevelési intézményt az Önkormányzat működteti), illetve a vagyonkezelési szerződések (ahol az
Önkormányzat az intézményt nem működteti) figyelemmel a Közgyűlés 6/2013. (I. 24.)
határozatában foglaltakra.
Ez utóbbi döntés alapján 15 szakképző intézmény vonatkozásában került sor a KLIK és az
Önkormányzat között ingyenes vagyonkezelési szerződés aláírására.
II. 2015. július 1. napjával történő változások bemutatása
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot
ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V.
21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a KLIK fenntartásában lévő köznevelési
intézmények közül a debreceni székhelyű szakképző intézmények többsége - számszerűen 12 2015. július 1-jétől a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszer (Nemzetgazdasági
Minisztérium) fenntartásába került.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények
átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének
átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban:
146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet) alapján az érintett intézmények kiválnak a KLIK-ből és a
kiválással érintett köznevelési intézményekből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter szakképzési centrumokat alapít.
A közfeladat átvételével kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-,
létszám-átcsoportosításról - 2015. július 1-jei hatállyal - négyoldalú átadás-átvételi megállapodást
köt a KLIK, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH), az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az átadás-átvételi eljárást a
KLIK és az NSZFH folytatja le.
A 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 8. §-a szerint a fentiekben hivatkozott négyoldalú átadás-

átvételi megállapodás alapjául szolgáló, leltárban meghatározott, települési önkormányzat
tulajdonában álló mindazon ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezeléséről, amely a
kiválással érintett köznevelési intézmény közfeladat ellátását biztosítja, az NSZFH a
tulajdonos települési önkormányzattal megállapodást köt. A vagyonkezelői szerződésben az
ingatlan és ingó vagyonelemeket a 2015. június 30-i állapot szerint kell feltüntetni. Az ingó
vagyonelem fizikai mozgatása kizárólag az ingó vagyonelem azonosító adatainak és az új használati
helynek a megjelölésével történhet.
A szakképzési feladat ellátásának átadása a KLIK Debreceni Tankerülete illetékességébe tartozó
15 szakképző intézmény közül 12 szakképző intézmény vonatkozásában történik meg. Az
érintett 12 intézmény felsorolását a határozati javaslat melléklete tartalmazza.
A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- Alapfokú Művészeti Iskola és
a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola továbbra is a KLIK
fenntartásában marad.
A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (a volt Gábor Dénes Elektronikai
Műszaki Szakközépiskola és Kollégium) fenntartója 2013. augusztus 1. napjától a Honvédelmi
Minisztérium. Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonát képezi, kezelője pedig a Honvédelmi
Minisztérium. Az Önkormányzat tulajdonát képező köznevelési feladatokat szolgáló ingóságokat a
Közgyűlés a 219/2013. (X. 24.) határozatával ingyenes vagyonkezelésbe adta a Honvédelmi
Minisztérium részére.
A fenntartóváltás érinti a Közgyűlés 268/2012. (XII. 13.) határozatához kapcsolódó, az
Önkormányzat és a KLIK között 2012. december 13-án megkötött átadás-átvételi megállapodást és
annak mellékleteit, tekintettel arra, hogy tartalmazza a szakképző intézmények adatait és a
vagyonkezelésbe adott ingókra és ingatlanokra vonatkozó rendelkezéseket. A 2015. július 1-jei
változások átvezetése érdekében – az Önkormányzat és a KLIK között fennálló átadásátvételi megállapodást és annak mellékleteit felül kell vizsgálni és módosítani szükséges.
A Közgyűlés 6/2013. (I. 24.) határozata alapján a köznevelési intézményenként megkötött
vagyonkezelési szerződések értelmében (lásd a szerződés 3./ és 34./ pontját) – a szakképző
intézmények tekintetében - az Önkormányzat és a KLIK között létrejött vagyonkezelési
szerződések 2015. július 1. napjával megszűntek, tekintettel arra, hogy a köznevelési feladat
KLIK részéről történő ellátása az adott ingatlanokban megszűnt. Az érintett vagyonkezelési
szerződések hatályon kívül helyezéséről így külön nem szükséges a Közgyűlésnek döntenie.
A vagyonkezelési szerződések értelmében (lásd a szerződés 35./ pontját) a KLIK kötelezettsége,
hogy a szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való
törléséről gondoskodjon. Tekintettel arra, hogy a KLIK a vagyonkezelői jogának ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését nem kezdeményezte, a vagyonkezelői jog törlésével
kapcsolatban sincs kötelezettsége.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: vagyontörvény) 11. § (13)
bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra
biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben adható vagyonkezelésbe. Az Nkt. 4. § 1.
pontja, illetve 74. § (1) bekezdése szerinti közfeladatot a köznevelési feladat jelenti.
A vagyontörvény 11. § (1) és (3) bekezdése alapján vagyonkezelői jog vagyonkezelési
szerződéssel jön létre, amely versenyeztetés nélkül köthető. A vagyontörvény 11. § (8) bekezdése
értelmében a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei
azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, a vagyont biztosítékul nem adhatja,
a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem
ruházhatja át.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a rendelkezik a
vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó részletszabályokról. A vagyonkezelői jog létesítése a

közművek és a hozzájuk tartozó ingó vagyontárgyak tekintetében a polgármester, minden más
vagyontárgy esetében a Közgyűlés hatásköre.
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a határozati javaslat mellékletében felsorolt 12
szakképző intézmény vonatkozásában az ingatlan és ingó vagyonelemek ingyenes vagyonkezelésbe
adását a NSZFH részére 2015. július 1-jei hatállyal.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és 109. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (1), (3), (8)
és (13) bekezdése, a 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pontja, 74. § (1) bekezdése és 76. § (5)
bekezdés a) pontja, a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, a 120/2015. (V.
21.) Korm. rendelet és a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, figyelemmel a 268/2012. (XII. 13.) határozatban és a 6/2013.
(I. 24.) határozatban foglaltakra
1./
kezdeményezi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között 2012. december 13. napján létrejött – a köznevelési
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról – szóló megállapodás felülvizsgálatát,
illetve módosítását, tekintettel arra, hogy egyes debreceni székhelyű szakképző intézmények –
2015. július 1. napjától - jogszabály erejénél fogva a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszer fenntartásába kerültek.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a
Közgyűlés döntéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot értesítse és a megállapodásmódosítást készítse elő, továbbá felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért és a megállapodás-módosítás előkészítéséért: a Vagyonkezelési
Osztály vezetője
a megállapodás-módosítás aláírásáért: a polgármester

3./ Tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott fenntartóváltással érintett debreceni
székhelyű szakképző intézmények tekintetében – a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött vagyonkezelési szerződések 2015.
július 1. napjával megszűntek, tekintettel arra, hogy a köznevelési feladat Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részéről történő ellátása az érintett ingatlanokban megszűnt.
4./ 2015. július 1. napjával ingyenesen vagyonkezelésbe adja a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal (1085 Budapest Baross u. 52.), mint központi hivatalként működő központi
költségvetési szerv részére a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, a
melléklet szerinti szakképző intézmények vonatkozásában felsorolt ingatlanokat és ingó

vagyonelemeket a 2015. június 30-ai állapot szerint közfeladat (köznevelési feladat) ellátása és az
ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából.
5./ A 4./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy
a) a Közgyűlés döntéséről a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt értesítse,
b) a vagyonkezelési szerződéseket készítse elő,
c) az érintett ingatlanok és ingók átadásával kapcsolatos feladatokat végezze el,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért, a vagyonkezelési szerződések előkészítéséért, valamint az átadással
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásáért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a vagyonkezelési szerződések aláírásáért: a polgármester
6./ Felkéri a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezetőjét, hogy a vagyonkezelési
szerződések hatálya alatt évente egyszer a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyak állapotának
tárgyévi változásairól készítsen beszámolót, továbbá felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét,
hogy a beszámolót terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

az első beszámoló elkészítésére: 2016. február 15.
a beszámoló előterjesztésére: 2016. május 31.
a beszámoló elkészítéséért: a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
vezetője
az előterjesztés elkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. július 10.

Dr. Papp László
polgármester

