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I. 

 

A Kecskeméti Főiskola, mint a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) 

egyik alapító tagja, nyilvántartási kérelmet nyújtott be közigazgatási hatósági eljárás keretében az 

Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztályára azért, hogy megteremtse a jogi keretrendszerét a 

felsőoktatási duális képzés gyakorlati helyszínének. Megteremtve ezáltal annak lehetőségét, hogy a 

Kft. munkavállalói jogviszony keretei között főiskolai duális hallgatót foglalkoztathasson. Az Oktatási 

Hivatal 2015. június 19. napján kelt, FF/1068-2/2015. ügyszámú határozatával a Kecskeméti Főiskola 

és a Kft. együttműködését duális képzés megszervezése vonatkozásában nyilvántartásba vette. A Kft. 

ezen nyilvántartásba vétel alapján jogosult duális hallgatót foglalkoztatni alapképzési szakon, nappali 

képzési munkarendben.  

 

A gazdaság szereplői számára a duális felsőoktatási képzés minél szélesebb körű, hatékonyabb és 

eredményesebb elérése, bekapcsolása érdekében, regionális szinten duális képzőközpontok 

létrehozásáról döntöttek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. június 30. napján kelt 

nyilatkozatával támogatta a Kecskemét térségi vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások 

duális felsőfokú képzéseinek hatékony és eredményes megvalósítását elősegítő és támogató 

Kecskeméti Műszaki Duális Képzőközpont megvalósítását, melynek képviselője a Kft. 

 

A Kft. feladatellátása így a továbbiakban bővül, a középfokú duális szakképzés mellett a gyakorlati 

szakképzés következő szintjét jelentő felsőoktatási duális gyakorlati képzésbe történő 

bekapcsolódással, valamint a Műszaki Duális Képzőközpont megszervezésével. A Műszaki Duális 

Képzőközpont feladatainak ellátásán keresztül biztosítja a KKV-k bekapcsolódásának lehetőségét a 

duális felsőfokú oktatásba.  A Kft. a fenti feladatok eredményes megvalósításához rendelkezik a 

szükséges infrastrukturális és szakmai erőforrásokkal. 

 

Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP), 

valamint annak helyi szintű végrehajtása érdekében elkészített Integrált Területi Program (ITP) 

keretében jelentős összegek kerültek megjelölésre foglalkoztatást javító képzési programok indítására. 

Ezen ESZA tevékenységek (soft elemek) megvalósítására a 2014-2020-as programozási időszakban 

városunknak 1,9 milliárd Ft áll rendelkezésére.  

 

KKEECCSSKKEEMMÉÉTT  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  



 

 

Ezen foglalkoztatást ösztönző – javarészt nem iskolarendszerű – képzések lebonyolítására kiemelt 

fontosságú egy olyan intézmény megléte, mint a Kft. A Kft. intézményi, személyi kapacitásain 

keresztül, TOP támogatással történő foglalkoztatás ösztönző képzések egész Kecskemét gazdasági 

fejlődését befolyásolja, továbbá ezen keresztül a város közvetlenül tud igen jelentős Európai Uniós 

támogatást lehívni.  

 

TOP támogatással megvalósítható tevékenységek a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei 

jogú város területén és várostérségében” című TOP-6.8.2-15 azonosítószámú felhívás alapján, 

amelyekbe a Kft. is be tud csatlakozni:  

 

Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó 

programrészhez kapcsolódóan:  

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi 

tevékenységek, melyek kizárólag a kormányhivatalok megvalósításával, azok szakmai 

szabályozása szerinti mértékben és időtartamban támogathatóak:  

- foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása: 

1. képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt) 

2. a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés 

támogatása 

3. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása 

4. a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó 

ápolásának/gondozásának támogatása 

- elhelyezkedést segítő támogatások: 

1. bértámogatás nyújtása 

2. munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása  

3. a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás 

támogatása 

4. mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás 

kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás).  

- munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:  

1. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási 

költség támogatása  

2. a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak 

biztosítása  

3. a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más 

hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása  

- önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér 

összegével megegyező mértékű támogatás), 

- a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és 

költségeinek megtérítése 

 



 

 

A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek, melyeket a kormányhivatal 

munkaügyi szakigazgatási szerveken kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak: 

- munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása: a szolgáltatási tevékenység és 

díjának megtérítése 

- a célcsoport toborzása, a projektbe bevont személyek kiválasztása; 

álláskeresők humánfejlesztése a képzéseken és a foglalkoztatásban való sikeres 

részvétel érdekében; 

- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a projekt közvetett célcsoportja 

részére, ezen belül például munkaerő-piaci információk nyújtása, helyi 

információs pontok létesítése és működtetése, egyéb pályaorientációs 

tanácsadás, tevékenység motivációt elősegítő tréning, személyiségfejlesztés, 

mentorálás, önfoglalkoztatásra való felkészítés, HR-klub működtetése, a 

szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet biztosítása);  

- munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos 

tanácsadások (munkahelyi mentor) támogatása. A tevékenység olyan 

eszközöket foglal magában, amelyek támogatják a célcsoport önállóságát és 

munkahelyi környezethez való alkalmazkodását azáltal, hogy a segítők elkísérik 

a munkavállalót a szociális és adminisztratív ügyeik intézésére, valamint 

megkönnyítik a munkaadóval folytatott kommunikációt és konfliktuskezelést. 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, szíveskedjen a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni. 

 

 

II. 

 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) 568/2004. (IX. 29.) KH. 

számú határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Terv 

keretében meghirdetett „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális 

feltételeinek javítása” tárgyú Európai Uniós forrással megvalósuló a Humán Erőforrás Operatív 

Program (HEFOP) 4.1.1 és 3.2.2 pályázatokra. Pályázatunkhoz konzorciumi tagként csatlakozott 

három önkormányzat, illetve a Kecskeméti Főiskola. A Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) 

működtetésére a közgyűlés 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő közhasznú társaságot alapított – 

a Kecskeméti TISZK Kht.-t, a Kft. jogelődjét – 3 millió forintos törzstőkével. 

 

A pályázatban való részvétel feltétele volt, hogy a 4.1.1 pályázathoz (központi képzőműhely 

felújítása) az igényelt támogatás 6,25%-át az önkormányzat saját forrásból, önerőként bocsássa 

rendelkezésre. A 4.1.1. projektre az előírt kötelező pályázati feltétel teljesítésére 60 millió forint 

önkormányzati önrészt biztosítottunk. 2005. március 3-án kaptuk meg az értesítést a HEFOP 

Irányító Hatóságtól, hogy sikeresen pályáztunk és az országban létrehozandó 16 TISZK közé a 

kecskeméti is bekerült, és ennek megvalósításához a 3.2.2. projektre 340.687.500.-Ft, a 4.1.1. 

projektre 720.774.517.-Ft támogatást kaptunk. 

 

Tekintettel arra, hogy a 4.1.1. projektnél 299 millió Ft-tal kevesebb támogatást ítélt meg a HEFOP 

Irányító Hatóság, így a műszaki tartalom áttervezését követően az önkormányzat saját forrásából, 

valamint a BM önerőalap pályázaton elnyert támogatásból további 36 millió Ft-ot biztosított a 

költségek fedezésére. 



 

 

A Kft. jelenleg is ingyenesen használja az önkormányzat tulajdonában álló, a 7414/A/1 hrsz. alatt 

felvett, a fenti pályázatok keretében felújított központi képzőhely megnevezésű épület, valamint a 

7414/A/2 helyrajzi számú, „laborépület” megnevezésű ingatlant és annak részét képező tanműhely 

megnevezésű épületet. A szakképzést szolgáló ingó vagyon a Kft. tulajdonában van. 

 

A közgyűlés a 355/2009. (X. 2.) KH. számú határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Kecskeméti 

TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

(TIOP) keretén belül „A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció 

keretében a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” (TIOP-3.1.1-09/1) című 

pályázati felhívásra vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be. A 

pályázat benyújtása érdekében a közgyűlés a Szolnoki út 31. szám alatti ingatlan vonatkozásában 

társasháztulajdon létrehozásáról döntött. A kialakított négy albetétből kettő – a 7414/A/1 és a 

7414/A/2 helyrajzi számú – a Kft. ingyenes használatába, míg a másik kettő – a 7414/B/1 és a 

7414/B/2 helyrajzi számú – a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és 

Kollégium Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája használatába, 2013. január 1. napjától 

pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) vagyonkezelésébe került. A 

Kft. a „laborépület” megnevezésű ingatlanra és annak részét képező tanműhely megnevezésű épületre 

vonatkozóan a használati szerződés 2009. október 10. napjától kezdődő határozott 10 éves időtartamra 

jött létre. A használati szerződést – annak 10. pontja alapján – bármelyik szerződő fél a másik félhez 

intézett írásbeli felmondással, 6 hónapos felmondási idővel adott év június 30. napjára szüntetheti 

meg. A pályázat eredményeként a Kft. az ingatlanokon beruházásokat végzett, illetve olyan 

eszközöket szerzett be, amelyek a tulajdonába kerültek. A Kft. által megvalósított projekt fenntartási 

időszakának eredményes letelte érdekében az önkormányzatnak fenn kell tartania az ingyenes 

használatba adási szerződést a Kft.-vel.  

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények 

átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával 

összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK a Korm. rendelet szabályai 

értelmében kivált köznevelési intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre 2015. július 1. 

napjával. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum.  

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban: Szakképzési tv.) 92/A. § (10) 

bekezdése szerint: „Ha az Szt. 2. § (6) bekezdése szerint vagy a Kt. 89/B. § (13) bekezdése szerint 

létrejött gazdasági társaság az uniós támogatás kedvezményezettje és legalább egy tulajdonosa olyan 

önkormányzat, amely 2012. december 31-ig szakképző iskola fenntartója volt, - eltérő megállapodás 

hiányában - 2013. január 1-jét követően is a gazdasági társaság a 92. § (6) bekezdése szerint kijelölt 

jogi személy. Ebben az esetben az állami intézményfenntartó központ és a szakképzési centrum 

fenntartója köteles együttműködni a fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében az e bekezdés 

szerinti gazdasági társasággal és a térségi integrált szakképző központ tagjaival, azonban az uniós 

támogatásban részesült projekt fenntartási kötelezettségével összefüggésben költségviselésre nem 

kötelezhető”. 

 

Tekintettel arra, hogy a Kft. nem rendelkezett vagyoni értékű joggal a fent nevezett ingatlanokra 

vonatkozóan, így azokon a KLIK részére sem kellett a Szakképzési tv. 92/A.§ (8) bekezdése alapján 

ingyenes használati jogot biztosítani. A Kft. és a KLIK 2014. november 19. napján keret-

megállapodást kötött a Kft. tulajdonában és használatában lévő szakképzést szolgáló ingó és ingatlan 

vagyon KLIK által fenntartott szakképző intézmények által történő használatára, valamint a Kft. és a 

KLIK 2015. április 8-án külön megállapodást kötött a használattal kapcsolatos költségek viseléséről.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11.§ (5) bekezdése 

alapján a vagyonkezelői jog kivételesen törvényben történő kijelöléssel, a törvényben megjelölt 

személyekkel, vagy a törvényben egyedileg meghatározott jogi személlyel jön létre.  



 

 

Az Nvtv. 11.§ (13) bekezdése szerint: „Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a 

lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 

biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe”. 

 

A fentiekre tekintettel a Szolnoki út 31. szám alatti társasház – a KLIK vagyonkezelésében lévő – két 

albetétje 2015. július 1. napjával a Kecskeméti Szakképzési Centrum, mint jogutód vagyonkezelésébe 

került. 

 

Az önkormányzat és a Kft. által fejlesztett és beruházott vagyont nem kell átadnunk kizárólagos 

használatra a Kecskeméti Szakképzési Centrum részére, a vagyonkezelésbe adásra nincsen jogi 

kényszer. Kiemelten fontos várospolitikai érdek a munkaerő utánpótlás biztosítása városunkban. A 

fent írtak szerint a TOP-ban is vannak foglalkoztatáspolitikai feladataink, amelyek ellátását a fenti – 

szakképzés céljára szolgáló – vagyon a közös együttműködés keretében szolgálja leghasznosabban. 

 

Javaslom tehát, hogy az önkormányzat a Kecskeméti Szakképzési Centrum részére a 

székhelyhasználatot és az ingyenes létesítményhasználatot a Kft.-n keresztül biztosítsa. Tekintettel 

arra, hogy a Kecskeméti Szakképzési Centrum által ellátott közfeladat az iskolai rendszerű 

szakképzésre korlátozódik, így részére az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok használata is 

csak e célra biztosítható ingyenesen. 

 

A Kecskeméti Szakképzési Centrumot a Szakképzési tv. 92/A. § (10) bekezdése szerint ingyenes 

létesítményhasználat illeti meg, amely azonban nem térítésmentes használatot jelent, így a 

működtetési és fenntartási költségek (többek között a rezsi arányos része, szakképzéshez szükséges 

anyagok költsége) megosztásáról is rendelkezni kell. A létesítményhasználat tekintetében a Kft. és a 

Kecskeméti Szakképzési Centrum között célszerű a KLIK-kel korábban megkötött keret-

megállapodáshoz hasonló szerződés megkötése. A megállapodás megkötése érdekében a Kft. és a 

Kecskeméti Szakképzési Centrum a költségek megosztásáról jelenleg is tárgyal. 

 

Annak érdekében, hogy a Kft. és a Kecskeméti Szakképzési Centrum közötti, az ingyenes 

létesítményhasználatra, a székhelyhasználatra, valamint a költségek megosztására vonatkozó 

megállapodás aláírásra kerüljön, a Tisztelt Bizottságnak döntenie kell arról, hogy egyetért-e azzal, 

hogy az ingyenes létesítményhasználatot, valamint a székhelyhasználatot a Kft.-n keresztül biztosítsuk 

a Kecskeméti Szakképzési Centrum részére. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti 

döntését meghozni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2015. szeptember 18. 

 

 

 

 Gaál József 

 alpolgármester 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

VÁROSSTRATÉGIAI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 

…........../2015. 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. szeptember 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

……./2015. (IX.22.) VPB. számú határozat 

I. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. nem iskolarendszerű szakképzéssel 

összefüggő feladatainak bővülése 

II. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. feladatai a szakképzést szolgáló vagyon 

Kecskeméti Szakképző Centrum részére történő biztosításával összefüggésben 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Gaál 

József alpolgármester 18117-28/2015 számú tájékoztatóját és előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

I. 

A bizottság a duális képzés megszervezésére, valamint a Kecskeméti Műszaki Duális Képzőközpont 

megvalósítására vonatkozó tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

II. 

1.) A bizottság egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Kecskeméti Szakképzési Centrum részére a 

7414/A/1 hrsz. alatt felvett központi képzőhely megnevezésű épület, valamint a 7414/A/2 helyrajzi 

számú, „laborépület” megnevezésű ingatlan vonatkozásában a székhelyhasználatot, valamint az 

ingyenes létesítményhasználatot a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.-n keresztül 

biztosítsa. 

 

2.) A bizottság egyetért azzal, hogy a Kft. a Kecskeméti Szakképzési Centrummal az ingyenes 

létesítményhasználatra, a székhelyhasználatra, valamint a költségek megosztására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

 

3./ A bizottság felkéri Gaál József alpolgármestert, hogy a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú 

Kft. ügyvezetőjét a bizottság döntéséről tájékoztassa.  

 

4./ A bizottság felkéri Gaál József alpolgármestert, hogy a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú 

Kft. taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselje személyesen, vagy az 

általa meghatalmazott személy útján a fenti tulajdonosi álláspont szerint. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Gaál József 


