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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. november 24-i ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az Észak-

Budapesti Tankerületi Központ között kötendő megállapodások elfogadására 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 

bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a 

Kormány az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek 

keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei 

gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a 

továbbiakban: KLIK) jelölte ki. E Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti. 

 

Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 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 állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 

intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-

ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott 

tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven 

működik tovább. Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ illetékességi körébe tartozó 

köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a 

KLIK jogutódja az Észak-Budapesti Tankerületi Központ. 

 

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján 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.  

 

Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési 

önkormányzat képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: Önkormányzat) és a tankerületi 

központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató 
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megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig történő 

megkötésével kell végrehajtani. 

 

Ahhoz, hogy a fenti jogszabályok és az azokban szereplő határidők betartásra kerüljenek, az 

utóbbi hetekben az Önkormányzat, a Gazdasági Intézmény, és az Észak-Budapesti Tankerületi 

Központ együttműködve előkészítette a vagyonkezelési szerződést, az átadás-átvételi 

megállapodást, valamint ezek mellékleteit. Az iskolák műszaki üzemeltetésében az 

Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai a jövőben is közre működhetnek. Erre 

vonatkozóan az Önkormányzat és az állami intézményfenntartó között a későbbiekben külön 

szerződések fognak létrejönni, melyeknek alapja, hogy az állam a tényleges költségeket 

megtéríti. 

 

 

Újpest, 2016. november 18. 

                   

 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az 

Észak-Budapesti Tankerületi Központ között kötendő Vagyonkezelési szerződést, Átadás-

átvételi megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

megállapodások és mellékleteik aláírására, valamint az iskola ingatlanok műszaki 

üzemeltetésével kapcsolatos külön megállapodások megkötésére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A háttér anyag az Alpolgármesteri Titkárságon megtekinthető. 


