
     

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 

2014. december 16-án 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosító számú projekt keretében beszerzett 

eszközökkel kapcsolatos használati szerződés megkötése Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

között 

 

 

Az előterjesztést készítette:            Finta Zita osztályvezető 

     Gazdálkodási Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  

HATÁROZAT-TERVEZET 

Melléklet:  1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Döntési változatok száma:  1 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet: 

 

Külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

 

Ügyiratszám: 619-130/2014 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2014. december 16-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosító számú projekt keretében beszerzett 

eszközökkel kapcsolatos használati szerződés megkötése Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

között 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 5.4.8. pontja alapján a fenti 

tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és véleményezni 

szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2014. november 28.  

 

                                                                                  Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                              polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2014. (XII.16.) VPB. számú határozat  

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosító számú projekt keretében beszerzett 

eszközökkel kapcsolatos használati szerződés megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 

 

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 619-130/2014. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2014. december 18-án 

tartandó ülésére 

 

 
 Tárgy: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosító számú projekt keretében beszerzett 

eszközökkel kapcsolatos használati szerződés megkötése Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

között 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Finta Zita osztályvezető 

     Gazdálkodási Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés:   határozat-tervezet 

Döntési változatok száma:   1 

Mellékletek:  használati szerződés tervezet 

Véleményezésre megkapta:   

Egyéb szervezet: 

Külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 

 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  …../2014. (XII. 16.) VPB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 

 
 

619-128/2014. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2014. december 18-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosító számú projekt keretében beszerzett 

eszközökkel kapcsolatos használati szerződés megkötése Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

között 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 189/2010. (V.27.) KH. sz. határozatában döntött 

pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „A 

természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 

közoktatásban” (TÁMOP-3.1.3-10/2) pályázati kiírásra.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-3.1.3-

10/2-2010-0006 azonosítószámú „A természettudományos oktatás módszertanának és 

eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című pályázatát a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program Irányító Hatósága a 

2012. június 6-án kelt támogató levele alapján 215.299.350,- Ft támogatásban részesítette.  

 

A projekt megvalósítására a Támogató nevében eljáró ESZA Nonprofit Kft. (továbbiakban: 

Közreműködő Szervezet) 2012. szeptember 18-án támogatási szerződést kötött Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatával. 

 

A projektben érintett intézmény – Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium – 2013. január 1. 

napjától állami fenntartásba került, működtetését továbbra is az önkormányzat látja el.  

 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv) 16. § (2) 

bekezdés c) pontja, az akkor folyamatban lévő projektek tekintetében akként rendelkezett, 

hogy ha a fejlesztésnek az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 

infrastrukturális és szakmai tartalomfejlesztés egyaránt tárgya, a projektgazda – az intézményt 

a 2013. január 1-től működtető települési önkormányzat – és a Klebelsberg 
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Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ) konzorciumi együttműködési 

megállapodást köt, kivéve, ha a Központ lemond a konzorcium létrehozásáról és 

nyilatkozatban hozzájárul a projekt megvalósításához, valamint vállalja a projekteredmények 

fenntartását. 

 

A Központ Kecskeméti Tankerülete 2013. február 14-én kelt levelében jelezte, hogy a 

projektet konzorciumi együttműködésben kívánja megvalósítani Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával, mint konzorciumvezetővel. Ennek megfelelően a konzorciumi 

együttműködési megállapodás az egyeztetések eredményeképpen és a Közreműködő 

Szervezet iránymutatása alapján 2013. március 22-én aláírásra került. 

 

A projekt keretében nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a Kecskeméti Bányai Júlia 

Gimnáziumban beszerzésre került a természettudományos labor működtetéséhez és 

felszereléséhez szükséges eszközállomány összesen bruttó 64.862.566,-Ft összegben, melyhez 

kapcsolódóan a nyertes ajánlattevő utolsó szállítása 2014. augusztus 26-án megtörtént. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről szükséges – ingyenesen – 

használatba adni a projekt eredményeként beszerzett eszközöket a Központ részére, mellyel 

megvalósulhat a pályázatban vállaltaknak megfelelő oktatás a természettudományos 

laboratóriumban. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: 

Nvtv.) 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása 

céljából a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható. A Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. §-a, valamint a 

Központ alapító okirata alapján feladata részt venni az állami köznevelési feladatellátásban a 

fenntartói feladatok ellátása érdekében. 

 

Fentiek alapján, a Központ Kecskeméti Tankerülete céljára és tevékenységére tekintettel az 

ingyenes használatba adásnak nincs akadálya.  

 

Javaslom, hogy az önkormányzat határozatlan időre bocsássa a Központ ingyenes 

használatába a projekt során beszerzett eszközállományt tekintettel arra, hogy a projekt 

megvalósítása és fenntartása a támogatási szerződés szerint együttes kötelezettsége a 

konzorciumnak. Az erről szóló szerződés-tervezet jelen előterjesztés határozat-tervezetének 

mellékletét képezi.  

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

28. § d) pontjából következik, hogy a helyiségek, eszközök hasznosításából származó 

bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege közvetett támogatásnak minősül. 

Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés az ingyenes használatot jóváhagyja, úgy az önkormányzat 

2014. évre kérelmezőnek az alábbiak szerint nyújt közvetett támogatást. Az ingyenes 

használatba adással érintett eszközállomány értéke bruttó 64.862.566,- Ft.  

Ennek megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.)  
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önkormányzati rendelete alapján a 2014. évre a Központ Kecskeméti Tankerülete részére 

nyújtandó közvetett támogatás összege: 189.182,- Ft. 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést a Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottság előzetes véleményezésre megkapta, határozata a közgyűlés ülésén kerül kiosztásra. 

 

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

szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2014. december 1. 

 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia 

    polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2014. (XII.18.) határozata 

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosító számú projekt keretében beszerzett 

eszközökkel kapcsolatos használati szerződés megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 619-128/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosítószámú projekt 

keretében beszerzett 64.862.566,- Ft értékű eszközállományt a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére határozatlan időre ingyenesen használatba adja. 

 

2. A közgyűlés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére nyújtott 2014. évi 

közvetett támogatás összegét 189.182,- Ft-ban határozza meg. 

 

3. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat 

mellékletét képező használati szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


