Tisztelt Képviselő-testület!
„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az
óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000
főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a
szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetéséről.
A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel 2013. I. hó 28-án kötött
használati szerződés alapján ellátja „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8.
mellékletben meghatározott működtetési feladatokat.
A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 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 (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki.
A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő
szervekről, valamint a Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm.
rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január
1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba
olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ
néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől
a KLIK jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.
Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a
tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra
vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg
mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő
ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében 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.

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 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.
Felek az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg átadás-átvételi
megállapodást
kötnek,
melyben
meghatározzák
az
Átvevő
ingyenes
vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a KLIK Által megküldött szerződés tervezett
tárgyalja meg és fogadja el.
Határozat Javaslat:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Siófoki Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Mészáros
Miklós Polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Mészáros Miklós polgármester

