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Szabó Lajos Konrád, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója,
Varga Tiborné, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium igazgatója,
Bajner Imre, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója, Péni
Béla, a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója, Stolár Mihály, a Szász Márton Általános Iskola igazgatója,
Fodorné Csöglei Erika, a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tapolcai Tagintézményének igazgatója, Mezőssy Tamás, ügyvezető,
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) hatályos
rendelkezései szerint a 2013. január elsején (ill. ápr. 1-jén) állami fenntartásba vett
köznevelési intézményekben a települési önkormányzat működtetői szerepköre 2017. január
1-jével megszűnik. Ettől az időponttól a tankerületi központok (esetünkben a Balatonfüredi
Tankerületi Központ) látják el a települési önkormányzatok működtetői feladatait, azaz
visszaáll a fenntartói jogok és kötelezettségek egységes rendszere.
A működtetést jelenleg az alábbi intézményekben látja el az önkormányzat:
 Bárdos Lajos Általános Iskola
 Batsányi János Gimnázium és Kollégium
 Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
 Szász Márton Általános Iskola
 Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye
Mindezekre tekintettel a köznevelésről szóló törvény módosítása kivezeti a működtető
fogalmát, továbbá biztosítja a vagyonkezelő jogot a köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló települési önkormányzati tulajdonú ingatlanon az illetékes tankerületi
központ részére. (Jelenleg is vagyonkezelői joga van az állami intézményfenntartónak azon
intézmények esetében, ahol nem az adott település a működtető.)
A köznevelésről szóló törvény 74. §-ának módosított (4) bekezdése alapján a tankerületi
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési
önkormányzat tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot
vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ
részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

Az ágazati törvény új 99/H. §-a szerint a 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési
önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog - leltár szerint - 2017. január 1-jén a területileg
illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésbe kerül.
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott feladathoz kapcsolódó
valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.
Az átadás- átvételt a működtető települési önkormányzat képviseletére jogosult személy és
az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató megállapodásának legkésőbb
2016. december 15-éig történő megkötésével kell végrehajtani.
A törvény kimondja, hogy amennyiben 2016. december 15-éig a megállapodás a felek között
nem jön létre, vagy nem teljes körűen jön létre, az oktatásért felelős miniszter 2016. december
20. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, ill. határozattal dönt a megállapodásban
nem rendezett kérdésekről. A határozat bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható.
A köznevelési törvény 99/G. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-jével a tankerületi
központ foglakoztatotti állományába kerülnek a működtetés és a működtetéshez
kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak,
munkavállalók ha a - munkaviszonyban dolgozók kivételével - megfelelnek a 2016.
december 31-én betöltött munkakörükre vonatkozóan a
 közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben,
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és
 végrehajtási rendeleteikben meghatározott képesítési előírásoknak.
Tapolca város esetében 29 fő munkaviszonyban dolgozót érint a változás. (Munka
törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók: takarítók, karbantartók, portások).
A vonatkozó jogszabályok értelmében az átadást megelőzően 30 nappal korábban az átadó
köteles tájékoztatni a munkavállalót az átadás időpontjáról és okáról.
A dolgozók írásbeli tájékoztatása folyamatban van.
Az átadás átvétellel kapcsolatos, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Belügyminisztérium által kiadott állásfoglalás felhívja az érintett tankerületi központ és
önkormányzat figyelmét arra, hogy az átadás-átvételi megállapodás során a megállapodó felek
fordítsanak kiemelt figyelmet az önkormányzat által biztosított szolgáltatások további
fenntartására, amennyiben az a település érdekeire tekintettel fenntartandó, vagy
megszüntetésére, amennyiben az nem szolgálja a jövőben a település érdekeit és ilyen módon
a tankerületi központnak az érintett köznevelési intézményre tekintettel azt önállóan kell
biztosítani.
Pl. Amennyiben jelenleg az önkormányzat által működtetett épület nem kizárólag az állami
köznevelési feladat ellátását szolgálja (pl. Közétkeztető Kft. által üzemeltetett főzőkonyha),
csak a köznevelési feladat ellátásához szükséges vagyonrészt kell vagyonkezelésbe adni.
A megállapodás során tehát a felek élhetnek a ”térbeli” és az „időbeli” megosztás
lehetőségével.
Tapolca város esetében a térbeli megosztást, (azaz használati jogot biztosítunk, de nem adjuk
vagyonkezelésbe az adott ingatlant, ingatlanrészt, helyiséget, sportpályát, továbbiakban:
vagyonrészt) az alábbi köznevelési intézmények vonatkozásában javaslom:

1. Batsányi János Gimnázium és Kollégium (2031. hrsz, Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14.):
 vívóterem
 műfüves pálya
2. Batsányi János Gimnázium és Kollégium kollégiumi feladatellátási helye (1989 hrsz.
Tapolca, Alkotmány u, 10.)
 kollégium felső szintje
3. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola (2622 hrsz., Tapolca Bárdos Lajos u.1-5.)
 műfüves pálya
4. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar Angol Két Tanítási
Nyelvű Tagintézménye (1894 hrsz. Tapolca, Stadion u. 16.):
 az épületben működő, jelenleg a Közétkeztető Kft. által használt konyha,
társasházzá alakítással
5. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye (3437/47
hrsz. Tapolca, Kazinczy tér 4.)
 konyha és étkező társasházzá alakítással
Önkormányzatunk a vívótermet, a műfüves pályákat, valamint a kollégium felső szintjét a
köznevelési közfeladatok mellett eddig is hasznosította egyéb célokra is, az intézményi
étkeztetés pedig a jogszabályok alapján továbbra is önkormányzati feladat.
A felsorolt vagyonrészek esetében a használat jól elkülöníthető, pl. önálló bejáratuk van, a
közművek (víz, villany, gáz) külön mérőórákkal rendelkeznek, ill. ahol nem, ott az viszonylag
könnyen kialakítható, a kollégium esetében a szintek használata egzakt módon
meghatározható stb.
A Közétkeztető Kft. által használt konyhánál, valamint a Kazinczy Ferenc Tagintézményben
kialakított konyha esetében célszerűnek tűnik a társasházzá alakítás, ezért ennek ügyvéd általi
előkészítése folyamatban van.
A tornatermekre vonatkozóan az „időbeli” megosztás lehetőségével élhetünk, ami azt
jelenti, hogy az állami feladatellátással nem érintett időszakban (pl. 17.00 - 21.00 óra között)
a vagyonkezelésbe adott épületek vagy épületrészek (tornatermek) tekintetében - sport,
kulturális, közösségi vagy egyéb tevékenységek - fenntartására, kialakítására használhatja az
adott ingatlant, helyiséget, tornatermet az önkormányzat. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy
a terem/helyiség ingyenes használatát a tankerületi központ (mint vagyonkezelő) csak
önkormányzati civil szervezetek esetében biztosítja (pl. nyugdíjastorna), az egyes
sportegyesületek nem tartoznak e körbe, velük a tankerületi központ köti a használatra
vonatkozó megállapodást.
Az egyesületek és az önkormányzat között létrejött, jelenleg hatályos megállapodások 2016.
december 31-éig szólnak, tehát nincs annak akadálya annak, hogy ezek a szervezetek 2017.
január elsejétől új megállapodást kössenek a tankerületi központtal.
A köznevelési intézményekben működő négy, határozott időre szóló szerződéssel rendelkező
(2020. május 31-ig, 2017. június 30-ig, 2019. június 30-ig, 2017. június 30-ig szóló
megállapodások) büfé helyiségbérleti szerződéseinek felülvizsgálatára és módosítására is sor
kerül, tekintettel arra, hogy a bérbeadó a továbbiakban a tankerületi központ lesz.

A fentiekben felvázolt javaslatainkat egyeztettük a Balatonfüredi Tankerületi Központ
igazgatójával, Szabó Lajos Konrád úrral is, aki kérésünket megvalósíthatónak, reális célnak
tartotta.
Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület is egyetért azzal, hogy a megnevezett
vagyonrészeket ne adjuk át vagyonkezelésbe a központnak, (természetesen használati jogot
biztosítunk, ahol azt a köznevelési közfeladat ellátása érdekében szükséges), akkor a
vagyonkezelési szerződések/megállapodások előkészítését ennek megfelelően végezzük.
Annak érdekében, hogy az önkormányzat és a tankerületi központ között 2016. december 15éig a megállapodás megszülethessen, és azt a képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalni
tudja, az szükséges, hogy az átadás-átvétel hatálya alá tartozó jogok és kötelezettségek
tekintetében releváns adatokat szolgáltassunk a tankerületi központnak. Az adatszolgáltatást
az alábbi témakörökben és határidővel kell biztosítanunk:
adatkérések
határidő
Az érintett köznevelési intézmények működtetését
szolgáló humánerőforrás-állomány bemutatása (2016. 2016. 10. 30.
szeptember 1-jei állapot szerint)
Az érintett köznevelési intézmények működtetéséhez
kapcsolódó 2016. szeptember 1-jén hatályos, ill. a
2016. 10. 30.
jövőben hatályba lépő kötelezettségvállalások
bemutatása.
A
2017.
január
1-jén
fennálló
pályázati
2016. 10. 30.
kötelezettségek bemutatása
Tényleges leltár (ingó és ingatlan) felvétele

2016. 10. 30.

Átadás átvételi jegyzőkönyv készítése
Átadás -átvételi megállapodás előkészítése

2016. 11. 15.
2016. 11. 15.

adatszolgáltatás
folyamatban van

folyamatban van

folyamatban van
a selejtezés megtörtént,
leltározás folyamatban

Mindannyiunk közös érdeke a működtetési feladatok zökkenőmentes átadás-átvétele, ezért
mind az érintett köznevelési intézmények, mind pedig az önkormányzat igényeit és érdekeit a
legszélesebb körben figyelembe kell venni, hiszen remélhetőleg ezen intézmények
településünk életének szerves részeként folytatják működésüket a továbbiakban is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen!
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
köznevelési intézmények működtetői feladatainak átadásátvétele során az alább megnevezett vagyonrészeket, - tekintettel
arra, hogy ezen vagyonrészek nem csak az állami köznevelési
feladat ellátását szolgálják - nem kívánja a tankerületi központ
vagyonkezelésébe adni:
Batsányi János Gimnázium és Kollégium (2031 hrsz, Tapolca,
Liszt Ferenc u. 12-14.):
 vívóterem
 műfüves pálya

Batsányi János Gimnázium és Kollégium kollégiumi
feladatellátási helye (1989 hrsz. Tapolca, Alkotmány u, 10.)
 kollégium felső szintje
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola (2622 hrsz., Tapolca
Bárdos Lajos u.1-5.)
 műfüves pálya
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye (1894 hrsz. Tapolca,
Stadion u. 16.):
 az épületben működő, jelenleg a Közétkeztető Kft. által
használt konyha, társasházzá alakítással
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézménye (3437/47 hrsz. Tapolca, Kazinczy tér 4.)
 Közétkeztető Kft. által használt konyha, társasházzá
alakítással
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2016. december 15éig megkötendő vagyonkezelési szerződéseket a fentiek
figyelembe vételével készítsék elő.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Tapolca, 2016. október 21.

Dobó Zoltán
polgármester

