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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
megszűnt.
Ettől az időponttól a tankerületi központok (esetünkben a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budapesti Dél-Pesti Tankerületi Központ) vette át a települési önkormányzatok
működtetői feladatait.
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 1jétől 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.
A Képviselő-testület 564/2016. (XII.06.) döntése alapján külön megállapodás és
vagyonkezelői szerződés került megkötésre 2016. december 12. napján a Belső-Pesti
Tankerületi Központtal, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézmény
működtetésének átadására.
A Dél-Pesti Tankerületi Központ igazgatója Tóth János, a 2019. szeptember 23. napján kelt
levelében az alábbiakat írja:
„Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016 decemberében megkötötte a vagyonkezelési
megállapodást a Dél-Pesti – és a Belső-Pesti tankerületi Központtal is. A Klebelsberg
Központ –mint középirányító szerv- döntése alapján a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
Tagintézményeinek fenntartói joga a Közép-Pesti Tankerületi Központhoz kerül át. A
fenntartó Tankerületi Központ javaslatát elfogadva az adott kerület iskoláit működtető
Tankerületi Központok látják majd el a szakszolgálati tagintézmények működtetését is.
Racionális és észszerű döntést hoztak, hiszen a működtetés irányítását helyben tudjuk
megoldani.
Kérem Polgármester úrat, hogy a T. Képviselő-testület a jelenleg hatályos Belső-Pesti
Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési megállapodást 2019. december 31-ei
hattárnappal szüntesse meg. Az Önkormányzat vagyonának további zavartalan működtetése
érdekében 2020. január 1-től a T. Képviselő-testület kössön vagyonkezelési megállapodást a
Dél-Pesti tankerületi Központtal a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézménye
tekintetében is.
Másik lehetőség az, hogy a Dél-Pesti Tankerületi Központtal 2016 decemberében megkötött
vagyonkezelési megállapodás kiegészítésével-módosításával rendezzük a jogi helyzetet.”

Mindannyiunk közös érdeke a működtetés átvételének zökkenőmentessége. Az
Önkormányzat igényeit és érdekeit, valamint a már kialakított jó munkakapcsolatot szem előtt
tartva a tankerületi központ és az önkormányzat az átvételhez kapcsolódó intézkedések
végrehajtása során, kölcsönösen együttműködve járnak el.
Vagyongazdálkodási szempontból a legcélszerűbb megoldást a Belső-Pesti Tankerületi
Központtal hatályban lévő Megállapodás és Vagyonkezelési Szerződés módosítása jelenti oly
módon, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:208.§ (1) bekezdése
szerinti – szerződésátruházás jogcímen – a szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket
a Belső-Pesti Tankerület, mint szerződésből kilépő helyett, a Dél-Pesti Tankerület, mint
szerződésbe belépő veszi át, változatlan tartalommal. Ehhez az Önkormányzatnak, mint
szerződésben maradónak a kifejezett hozzájárulása szükséges.
Fenti szempontok figyelembevételével készültek el a Megállapodás-módosítást célzó és a
Vagyonkezelői szerződés módosítását előrevetítő Szerződésátruházási megállapodások
tervezetei, amelyeket előterjesztésünkhöz csatolunk.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntések meghozatalát.
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A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslatok elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
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