Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 30-i ülésére
6. napirend: Vagyonkezelési szerződés a Kaposvári Tankerületi Központtal
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. 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 közoktatási intézményfenntartó társulás keretében működő iskola átadás-átvételéről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról a KLIK és a társuás között megállapodás jött
létre 2012. december 12-én. A megállapodást követően nem került sor a vagyonkezelési szerződés
megkötésére.
A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszítette.
„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 kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadtak
be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. A
rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei
tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az a Tankerületi Központ, amelynek feladatellátási
területén a köznevelési intézmény székhelye található, mely jelen esetben a Kaposvári 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. A tankerületi központ ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont a települési
önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.
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.
A Kaposvári Tankerületi Központ kezdeményezte az önkormányzat tulajdonában álló Taszár 99. hrsz.
alatti, természetben Taszár, Vörösmarty Mihály utca 4. szám alatti kivett általános iskola ingatlanra és
az ingóságokra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötését.
A vagyonkezelési szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vagyonkezelési szerződés tervezetét hagyja jóvá.
Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
Taszár 99. helyrajzi számú, természetben Taszár, Vörösmarty Mihály utca 4. szám alatti kivett
általános iskola ingatlant és a köznevelési feladat ellátásához szükséges ingóságokat a Kaposvári
Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
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