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Tisztelt Közgyűlés!
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 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a
továbbiakban: 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.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése a
160/2015. (VII. 24.) határozatával tudomásul vette, hogy a fenntartóváltással érintett debreceni
székhelyű 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 érintett ingatlanokban megszűnt.
A jogszabályi rendelkezéseknek - többek között 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 8. §-ában foglaltaknak - elegét téve a
Közgyűlés a 160/2015. (VII. 24.) határozatával - 2015. július 1. napjával - a Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) ingyenes vagyonkezelésébe adta az
Önkormányzat tulajdonát képező, fenntartóváltással érintett szakképző intézmények ingatlan és
ingó vagyonelemeit közfeladat (köznevelési feladat) ellátása céljából.
A fenntartóváltással érintett 12 intézmény között szerepel a Dienes László Gimnázium és
Egészségügyi Szakképző Iskola (4027 Debrecen, Thomas Mann utca 16.), mely jelenleg a
Debreceni Szakképzési Centrum (székhely: 4030 Debrecen, Fokos utca 12.; képviseli: Tirpák Zsolt
főigazgató) tagintézményeként működik a Debreceni SZC Dienes László Gimnáziuma és
Egészségügyi Szakképző Iskolája névvel.
2016. márciusában a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.;
képviseli: Kocsis Fülöp érsek-metropolita) jelezte Önkormányzatunknak, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztériumnál kezdeményezte a Debreceni SZC Dienes László Gimnáziuma és Egészségügyi
Szakképző Iskolája fenntartói jogának átvételét és kérelmezte Önkormányzatunknál az ingatlan
ingyenes hasznosításba vételét.
A Közgyűlés a 70/2016. (III. 31.) határozatával ingyenesen hasznosításba adta határozatlan
időtartamra az Önkormányzat tulajdonát képező 21358 hrsz.-ú, „középiskola” megnevezésű, 1 ha
513 m² területű, valóságban a 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 16. szám alatt található ingatlant
és a hozzá tartozó ingó vagyonelemeket a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére közfeladat
(köznevelési feladat) ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából, amennyiben
a Nemzetgazdasági Minisztérium úgy dönt, hogy a jelenleg a Debreceni Szakképzési Centrum
tagintézményeként működő Debreceni SZC Dienes László Gimnáziuma és Egészségügyi
Szakképző Iskolája fenntartói jogát átadja a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére.
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. májusában levélben tájékoztatta a Hajdúdorogi
Metropolitai Egyházat döntéséről, mely szerint hozzájárul, hogy a Debreceni SZC Dienes László
Gimnáziuma és Egészségügyi Szakképző Iskolája fenntartói jogát 2016. szeptember 1.
napjától a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház átvegye. A tagintézmény működtetésével és

feladatellátásával kapcsolatos jogviszonyokba 2016. szeptember 1-jétől a Hajdúdorogi Metropolitai
Egyház lép.
Tekintettel a fenntartóváltásra vonatkozó minisztériumi döntésére, 2016. szeptember 1. napjától a
4027 Debrecen, Thomas Mann utca 16. szám alatt található ingatlan és a hozzá tartozó ingó
vagyonelemek kikerülnek az NSZFH vagyonkezeléséből és ennek megfelelően szükséges
módosítani a 160/2015. (VII. 24.) határozat mellékletét képező táblázatot 2016. szeptember 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)-(2) 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 70/2016. (III.
31.) határozatban foglaltakra
1./ Az egyes szakképzési feladatokat ellátó köznevelési intézmények ingatlan és ingó
vagyonelemeinek ingyenes vagyonkezelésbe adása a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal részére tárgyú 160/2015. (VII. 24.) határozat 4./ pontjának melléklete helyébe - 2016.
szeptember 1. napjától - a jelen határozat melléklete lép, tekintettel arra, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztérium hozzájárult a Debreceni Szakképzési Centrum (székhely: 4030 Debrecen, Fokos utca
12.; képviseli: Tirpák Zsolt főigazgató) tagintézményeként működő Debreceni SZC Dienes László
Gimnáziuma és Egészségügyi Szakképző Iskolája (4027 Debrecen, Thomas Mann utca 16.)
fenntartói jogának a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.;
képviseli: Kocsis Fülöp érsek-metropolita) részére történő átadásához.
2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal és a Debreceni Szakképzési Centrum vezetőjét értesítse a Közgyűlés döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. június 9.
Dr. Papp László
polgármester

