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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) hatályos
rendelkezései szerint a 2013. január elsején állami fenntartásba vett köznevelési
intézményekben a települési önkormányzat működtetői szerepköre 2017 január 1-jével
megszűnik.
Ettől az időponttól a tankerületi központok (esetünkben a Dél-Pesti Tankerületi Központ)
veszik át a települési önkormányzatok működtetői feladatait, azaz visszaáll a fenntartói jogok
és kötelezettségek egységes rendszere.
Az Nkt. az alábbiak szerint rendelkezik az említett feladatok átvételéről:
„99/G. § (1) 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.
(2) 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti állományába kerülnek a
működtető önkormányzat által irányított költségvetési szervnél a tankerületi központ által
fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális
feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, ha - a munkaviszonyban
foglalkoztatottak 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.
99/H. § (1) A 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. A köznevelési
feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó
valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.
(2) A tankerületi központ és a működtető települési önkormányzat az átvételhez kapcsolódó
intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.
(3) Az átadás-átvételt a működtető települési önkormányzat képviseletére jogosult személy (a
továbbiakban: átadó) és a tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye
szerint illetékes tankerületi igazgató megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás)
legkésőbb 2016. december 15-éig történő megkötésével kell végrehajtani.”
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata jelenleg az alábbi intézményekben
látja el a működtetői feladatokat:
- Grassalkovich Antal Általános Iskola (1239 Bp. Hősök tere 18-20.)
- Fekete István Általános Iskola (1237 Bp. Nyír u. 22. )
- Mikszáth Kálmán Általános Iskola (1239 Bp. Sodronyos u. 28.)
- Páneurópa Általános Iskola (1238 Bp. Táncsics M. u. 25-33. )

A köznevelésről szóló törvény 74.§-ának módosított (4) bekezdése alapján a tankerületi
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési
önkormányzati 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 intézményben meg nem szűnik.
A működtetés tankerületi központ általi átvételéről az érintett önkormányzatok és a
tankerületek megállapodást kötnek.
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.
Annak érdekében, hogy az önkormányzat és a tankerületi központ között a fenti megállapodás
megszülethessen, szükséges, hogy az átadás-átvétel hatálya alá tartozó jogok és
kötelezettségek tekintetében releváns adatokat szolgáltassunk a tankerületi központnak.
Adatkérések

Kért elküldési
határidő
Az érintett köznevelési intézmények működését 2016.10.30.
szolgáló humánerőforrás állomány bemutatása (2016.
szept.1-jei állapot szerint)
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kapcsolódó 2016. szept.1-én hatályos, ill. jövőben
hatályba lépő kötelezettségvállalások bemutatása
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bemutatása
Tényleges leltár (ingó és ingatlan) felvétele
2016.10.30.
Átadás-átvételi megállapodás előkészítése
2016.11.15.
Teljességi nyilatkozat kitöltése
2016.11.30

Adatszolgáltatás
elküldve
elküldve

nincs ilyen
elkészült
elkészült
folyamatban

Az átadás-átvétellel kapcsolatban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Belügyminisztérium által kiadott állásfoglalás felhívja az érintett tankerületi központ és az
önkormányzat figyelmét arra, hogy az átadás-átvétel 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 ily módon a tankerületi
központnak az érintett köznevelési intézményre tekintettel azt önállóan kell biztosítani.
A köznevelési törvény 99/G. §. (2) bekezdése alapján 2017. január 1-vel a tankerületi központ
foglalkoztatotti állományába kerül 4,5 fő munkavállaló a megszűnő Soroksári
Intézményellátó Központ alkalmazottai közül. Ezt a létrejövő megállapodás tartalmazza.
(A fennmaradó 20 státuszból 2 státusz a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény
állományába, további 17 státusz a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény állományába, 1 fő
pedig a Polgármesteri Hivatal állományába kerül.
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 megtörtént.

Mivel mindannyiunk közös érdeke a működtetés átvételének zökkenőmentessége, ezért a
tárgyalások során mind az érintett köznevelési intézmények, mind az Önkormányzat igényeit
és érdekeit vettük figyelembe, a lehető legszélesebb körben. A köznevelési intézmények a
település szerves részeként továbbra is a már kialakított jó munkakapcsolat alapján folytatják
tevékenységüket, ezért a tankerületi központ és az önkormányzat az átvételhez kapcsolódó
intézkedések végrehajtása során, kölcsönösen együttműködve járnak el.
Fenti szempontok figyelembevételével készült el a „Megállapodás” és a „Vagyonkezelői
szerződés” melyet előterjesztésünkhöz csatolunk.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntések meghozatalát.
Határozati javaslatok
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (XII.06.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központjával kötendő
MEGÁLLAPODÁS aláírására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és a Dél-Pesti Tankerületi
Központja között, jelen határozat (előterjesztés 1 melléklete szerinti) mellékletét képező, a
„Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által működtetett köznevelési
intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek
átadás-átvételéről” szóló MEGÁLLAPODÁST jóváhagyja, egyben felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására.
II. felhatalmazza a Polgármestert a határozat I. pontjában foglalt szerződéstervezetnek és
annak alapján aláírt szerződésnek az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő
módosítására, valamit annak mellékleteinek és függelékének folyamatos aktualizálására.
Felelős:
Geiger Ferenc polgármester
Határidő:
2016. december 15., a II. pont vonatkozásában: folyamatos
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (XII.06.) határozata a
Dél-Pesti Tankerületi Központjával kötendő
VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉS aláírására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és a Dél-Pesti Tankerületi
Központja között, jelen határozat (előterjesztés 2. melléklete szerinti) mellékletét képező,
VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉST jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.

II. felhatalmazza a Polgármestert a határozat I. pontjában foglalt szerződéstervezetnek és
annak alapján aláírt szerződésnek az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő
módosítására, valamit annak mellékleteinek és függelékének folyamatos aktualizálására.
Felelős:
Geiger Ferenc polgármester
Határidő:
2016. december 15. a II, pont vonatkozásában: folyamatos
3.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. (XII.06.) határozata az Építési és Beruházási Osztály létszámának bővítésére,
ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal állományi létszámának megemelésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. Az Építési és Beruházási Osztály létszámát 2017. január 1. napjával 1 fővel megemeli,
ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal állományi létszámát is 2017. január 1.
napjával 1 fővel megemeli.
Az ehhez szükséges fedezetet a 2017. évi költésvetésében biztosítja.
II. Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2017. január 01.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslatok elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

dr. Laza Margit
Haraszti Erika
jegyző
gazdasági ügyintéző
az előterjesztés készítői

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Mellékletek: 1. sz. melléklet – Megállapodás tervezet (mellékletekkel)
2. sz. melléklet – Vagyonkezelői szerződés tervezet (mellékletekkel)
3. sz. melléklet - Egyeztető lap

