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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy: javaslat köznevelési intézmények egyes működtetési feladatainak ellátásáról szóló megál-

lapodás megkötésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Újpest Önkormányzata és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ tekintettel a Nemzeti közneve-

lésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a „Az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) 

Korm. rendelet előírásaira 2016. december 6. napján megállapodást kötöttek egymással az Ön-

kormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények vagyonkezelésbe adásáról, valamint az 

átadás-átvétel folyamatáról. Az Átadás-átvételi megállapodás III/C. 10. pontjában rögzítettek 

alapján, 2016. december 15. napján a Felek megállapodást kötöttek az újpesti köznevelési in-

tézmények működtetéséről. A megállapodás időbeli hatálya 2017. január 01-től 2017. december 

31-ig terjedő időszakra vonatkozott. 

 

Az Önkormányzat és a Tankerületi Központ a 2016. december 15-i megállapodás hatálya alá 

tartozó, jelenleg az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei, gazdasági 

társaságai által ellátott működtetési feladatok áttekintése után úgy döntöttek, hogy új megálla-

podást kötnek. A megállapodás tárgya az Önkormányzat tulajdonában és a Tankerületi Köz-

pont vagyonkezelésében lévő köznevelési intézmények egyes működtetési- és a működtetéshez 

kapcsolódó funkcionális feladatainak az Önkormányzat, illetve a Gazdasági Intézmény általi 

ellátása. Ezek a feladatok első sorban a közműszolgáltatókkal való kapcsolattartás, valamint a 

közmű számlák kezelése, az Önkormányzat által végzett beruházások, pályázatok utólagos felü-

gyelete, kezelése. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a köznevelési 

intézmények egyes működtetési- és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatainak ellá-

tásáról szóló szerződés megkötéséhez. 

 

 

Újpest, 2017. december 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Molnár Szabolcs 

Határozati javaslat: 

 

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza a Polgármes-

tert a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az Észak-Budapesti Tankerületi Köz-

pont között a köznevelési intézmények egyes működtetési- és a működtetéshez kapcsolódó 

funkcionális feladatainak ellátásáról szóló szerződés megkötésére, a szükséges megállapodások 

és mellékleteik aláírására, valamint az szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 
 

A szerződés terjedelmi okok miatt nem kerül kiküldésre, az Alpolgármesteri titkárságon megtekinthető. 


