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ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

2016. november 24-én tartandó ülésére 
 

Tárgy: A köznevelési feladatot ellátó, önkormányzat által működtetett intézmények     
állami működtetésbe adása 
 
  

Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
I.  
 
A hatályos szabályozás szerint, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú 
települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az illetékességi 
területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséről. 
 
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016. évi LXXX. törvény július 1-jei hatállyal beiktatta az Nkt. szabályai közé a 99/G. §-t, 
amelynek (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési 
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény (általános iskolák, gimnáziumok, 
kollégiumok, alapfokú művészetoktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálatok) 
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek 2017. január 
1-jétől a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik. 
 
A működtetéshez tartozó feladatokat az Nkt. 76. § (1) bekezdése határozza meg, mely szerint 
a működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az 
ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A 
működtető a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei 
között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének 
megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint 
üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az állagmegóvásról. Az állagmegóváson túl jelentkező 
rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése a működtetőnek nem kötelessége, de ehhez az 
állam pályázati úton támogatást nyújthat. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos 
közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről. 
 
Figyelemmel az Nkt. módosítására, 2017. január 1. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kecskeméti Tankerületi Központja (továbbiakban: Tankerületi Központ) által 
fenntartott, de Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmények vonatkozásban keletkezett jogviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek a 
Tankerületi Központot illetik meg, illetve kötelezik, az átadás-átvételről a feleknek 2016. 
december 15. napjáig a határozat-tervezet melléklete szerinti megállapodást kell kötniük. 
 
 
 



II.  
 
Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 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 Tankerületi Központ és az önkormányzat egyeztetése alapján a Tankerületi Központ 
foglalkoztatotti állományába 20 fő és 2 üres státusz kerül, erről az átadás-átvételi 
megállapodás tervezet 6. számú melléklete rendelkezik. 
 
III.  
 
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján minden, a tárgyi köznevelési intézmények köznevelési 
feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog, amely 2016. 
december 31. napjáig keletkezik a Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. Az 
átadandó ingatlanok felsorolását az átadás-átvételi megállapodás tervezet tartalmazza. Az 
önkormányzat és a Tankerületi Központ erről az Nkt. 99/H.§ (1) bekezdésében foglalt 
törvényi kijelölés alapján, a megkötésre kerülő átadás-átvételi megállapodás rendelkezései 
szerint ingyenes vagyonkezelési szerződést köt legkésőbb 2016. december 31-ig, 
párhuzamosan a fent említett átadás-átvételi megállapodással. 
 
Tekintettel arra, hogy az érintett köznevelési intézmények nem kizárólag köznevelési feladat 
ellátását szolgálják, csak a köznevelési feladat ellátáshoz fűződő vagyonrészt kell a 
Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe adni. 
Az önkormányzat által biztosított szolgáltatások felülvizsgálata során a település érdekeit 
szolgáló feladatokat fenn kell tartani, míg azokat a feladatokat, melyek nem szolgálják a 
jövőbeni település érdekeit, meg kell szüntetni. 
 
A fentiek alapján megvizsgáltuk, hogy az érintett köznevelési intézményeknek helyet adó 
ingatlanok nem köznevelési feladat ellátást szolgáló részei közül melyek kerülhetnek a 
Tankerületi Központ vagyonkezelésébe, és melyek nem.  
 
1. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár hat intézményben tart fenn fiókkönyvtárat. 
Tekintettel arra, hogy ezek a fiókkönyvtárak az iskola könyvtári funkciót is ellátják, a 
Tankerületi Központ az ezeknek helyet adó ingatlan részeket is vagyonkezelésbe veszi és 
azokat a könyvtár számára a vagyonkezelésbe vételt követően ingyenesen biztosítja, 
változatlan feltételek mellett. 
 
2. A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolájában, a 
Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban, a Kecskeméti Katona József Gimnáziumban, a 
Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban, a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában és a Kecskeméti 
Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolájában található összesen 
6 szolgálati lakásként funkcionáló rendeltetési egység. A felsorolt hat intézmény közül a 
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája és a 
Bolyai János Gimnázium kivételével – ahol összesen 2 szolgálati lakásként funkcionáló 
rendeltetési egység üresen áll, illetve szertárrá lett átalakítva – valamennyi iskolában 
lakásbérleti szerződés alapján kerültek hasznosításra a nevezett helyiségek.  
 



A Tankerületi Központ – a vagyonkezelésbe adásra tekintettel - szolgálati lakások kiürítését 
kérte önkormányzatunktól. Mivel az önkormányzatnak csere lakás biztosítási kötelezettsége a 
jogszabályok alapján nem áll fenn, ezért az érintettek – helyzetüktől függően – 
önkormányzati, szociális vagy költségalapú bérlakásokban, illetve szobabérlők házában 
nyerhetnek elhelyezést. 
 
3. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy önkormányzatunk jelenleg a működtetésbe 
átadandó köznevelési intézmények épületeiben az előterjesztés melléklete szerinti ingyenes 
létesítményhasználatokat biztosítja, melyeket a Tankerületi Központ az átadást követően az 
érintetteknek tovább biztosítja változatlan feltételek mellett. 
 
4. A Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolájában és a 
Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban az "Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" 
keretében létesített műfüves labdarúgópályák találhatóak, melyek figyelemmel a sportról 
szóló 2014. évi I. törvény 55. §-ára – mely az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait 
határozza meg – az önkormányzattal együttműködve kerültek kialakításra. A Tankerületi 
Központtal történő egyeztetés alapján a nevezett labdarúgó pályákat a Tankerületi Központ 
nem kívánja ingyenes vagyonkezelésébe venni. 
 
5. A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egy része a 
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető 
Közalapítvány, az önkormányzat és a Kálmán Lajos Óvoda három oldalú ingyenes használati 
szerződése alapján a Közalapítvány ingyenes használatában van. A Kecskeméti Vásárhelyi 
Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ménteleki Általános Iskolájában a Magyar 
Posta Zrt. 8 m2 nagyságú ingatlanrészt bérel határozatlan időre. A Kecskeméti Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolájában a Duna-táv 
Kft. 4 m2 nagyságú ingatlanrészt bérel határozott időre vezetékes és vezeték nélküli távközlés 
szolgáltatása céljából, valamint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság ingyenes 
használatában van az iskola földszintjén található 17.68 m2 nagyságú ingatlanrész. Mivel ezek 
a célok nem kötődnek köznevelési tevékenységhez, a Tankerületi Központtal egyeztetve ezek 
a helyiségek nem kerülnek átadásra. 
 
6. A kecskeméti 3694/3 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Szent Imre utca 9. szám alatti 
ingatlanban a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző 
Iskola és a Kecskeméti Humán Középiskola Németh László Gimnáziuma időben osztott 
használata áll fenn, így az ingyenes vagyonkezelésbe adás nem lehetséges, a Tankerületi 
Központ kizárólag ingyenes használatba veheti át a használt helyiségeket. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az átadásra kerülő intézmények közül az átadás-
átvételi megállapodás tervezet szerint az ingatlanok egy részében óvoda, tálaló konyha és 
pénztár helyiség is működik, ezen helyiségek nem kerülnek átadásra a Tankerületi Központ 
részére. Ferenczy Ida Óvoda Mátis Kálmán utca 8. szám alatti telephelyén jelenleg általános 
iskola már nem működik, nagyobb részét Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
használja, illetve az ingatlanban óvodai csoportok is működnek. Erre tekintettel az ingatlan 
ingyenes vagyonkezelésbe adása nem lehetséges, a Tankerületi Központ kizárólagos ingyenes 
használatba veheti át. 
 
IV. 
1. Tekintettel a Tankerületi Központ általános jogutódlására, az Nkt. módosításának hatályba 
lépését követően kiírt közbeszerzési eljárásokban az átadásra kerülő intézmények 
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti opciós 
mennyiség lett meghatározva, mely biztosítja a vonatkozó szerződésekben a jogutódlást. A 
módosítást megelőzően közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekben 
pedig az ott megadott mennyiségi eltérés ad lehetőséget a jogutódlásra.  



 
2. Szintén az általános jogutódlásra tekintettel az átadásra kerülő ingatlanok vonatkozásában 
támogatásból megvalósított projektek is átadásra kerülnek a Tankerületi Központ részére. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen.  
 
Kecskemét, 2016. november 14. 
            

 Szemereyné Pataki Klaudia 
                  polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (XI. 24.) határozata  
A köznevelési feladatot ellátó, önkormányzat által működtetett intézmények állami 
működtetésbe adása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 27643-2/2016. számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 99/G. § (1) bekezdése alapján a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületi 
Központjának működtetésébe kerülő köznevelési intézmények átadás-átvétele 
vonatkozásában megköti a tankerületi központtal a határozat melléklete 
szerinti átadás-átvételi megállapodást. 

 
2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 

átadás-átvételi megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2016. december 15. 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 

3. A közgyűlés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti 
Tankerületi Központjával történt egyeztetésnek megfelelően megállapítja, 
hogy az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése alapján a működtetési feladatok ellátása 
érdekében átadásra kerülő létszám 20 fő és 2 üres státusz. 

 
A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a jelen 
ponttal megállapított, átadással érintett létszám adatot az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 
 

Határidő: 2017. január 1. 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

4. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
Nkt. 99/H. § (1) bekezdésében foglalt törvényi kijelölés alapján a tankerületi 
központtal ingyenes vagyonkezelési szerződést köt a határozat-tervezet 
mellékletét képező átadás-átvételi megállapodás IV. A/a) pontja szerinti 
ingatlanokra és a leltár szerint hozzá tartozó ingó vagyonelemekre. 
 

5. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
tankerületi központ ingyenes használatába adja a határozat-tervezet mellékletét 
képező átadás-átvételi megállapodás IV. A/b) pontja szerinti ingatlanokat és a 
leltár szerint hozzá tartozó ingó vagyonelemeket. 
 

6.  A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 
ingyenes vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 


