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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-

jétől hatályos rendelkezései szerint a tankerületi központ által fenntartott, települési 

önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos 

jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve 

terhelik. Ettől az időponttól a tankerületi központok foglalkoztatási állományába kerülnek a 

köznevelési intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat 

ellátó közalkalmazottak, munkavállalók.  

A köznevelési intézmény köznevelési feladatinak ellátását szolgáló mindazon települési 

önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jétől a területileg 

illetékes – Polgár esetében a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ – ingyenes 

vagyonkezelésébe kerül, amely 2016. december 31.-ig az önkormányzati működtetési feladatot 

szolgálta vagy azzal összefüggésben keletkezett. 

 

A működtetés tankerületi központ általi átvételéről az érintett önkormányzatok és tankerületek 

megállapodást kötnek.  

 

Amennyiben az önkormányzat által működtetett épület jelenleg nem kizárólag köznevelési 

feladatot lát el, azaz például konyha is működik az épületben, úgy kizárólag az oktatási célt 

szolgáló vagyonrészt kell vagyonkezelésbe adni. A Polgár, Zólyom utca 14.sz. alatti ingatlan 

esetében a konyha és a hozzá tartozó helyiségek területével csökkentve történik a vagyon 

átadása, a közös mérővel rendelkező közüzemi szolgáltatások esetében külön megállapodásban 

kerülnek rögzítésre a megosztás szabályai. A Polgár, Móricz Zsigmond u. 3-5.szám alatti 

ingatlanok esetében az általános iskolai oktatási célt szolgáló épületek, a hozzá tartozó 

felépítmények és az alaprajz szerint lehatárolt udvarrész kerül vagyonkezelésbe történő 

átadásra a Tankerület részére. 

 

A vagyonkezelésbe adott épületek tekintetében a tanítási időn kívüli időszakban történő 

közösségi célú (kulturális, sport) tevékenységek fenntartása, további működtetése érdekében a 

megállapodásnak ki kell terjednie ezek szabályozására is.  

  

A vagyonkezelési szerződésnek, valamint a megállapodásnak is szerves részét képezik a 

felsorolásban szereplő mellékletek. A mellékletek készítése, összeállítása, a leltározás 



folyamatban van. Az elkészült mellékletek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodájánál.  

 

Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert 

a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni 

és elfogadni szíveskedjen.   

 

Polgár, 2016. december 7. 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2016. (XII.15.) számú határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola működtetésének átadására vonatkozó 

megállapodások megkötésére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.,  A Képviselő-testület a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2017. 

január 1-től történő működtetésére vonatkozóan a Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központtal a határozat mellékletét képező vagyonkezelési 

szerződést, valamint megállapodást megköti. 

 

2., A Képviselő-testület a szerződés mellékletét képező, ingóságokról 

2016. december 31.-i időponttal elkészült leltárról a 2017. januári ülésen 

kap tájékoztatást.  

  

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

  


