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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Vagyonkezelési szerződés módosításáról 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény  74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 

1-jétől   az állam gondoskodik – az óvodai nevelés kivételével – a köznevelési alapfeladatok 

ellátásáról.  

A kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 2002/2012( VII.27) Korm. r. 3.§ 

(1) bekezdés c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként 

résztvevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények 

fenntartói jogai és kötelezettségek gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központot jelölte ki. 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény szerint az önkormányzat 

tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon a 

Központ ingyenes használatába vagy ha a települési önkormányzat az intézményt nem 

működteti 2013. január 1-jét követően, a Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül 2013. 

január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő ellátása az adott 

ingatlanban meg nem szűnik 

Szerep Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 
fentiek alapján 2012. december 12-én átadás-átvételi megállapodást kötöttek, 
amelyben meghatározták a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes 
vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. 

2013. február 15. napján aláírt vagyonkezelési szerződésben az önkormányzat 
vagyonkezelésbe adta a szerepi 164 hrsz.-ú, a valóságban Szerep Kossuth u. 5. szám, 
és a szerepi 607/1 hrsz.-ú, a valóságban Szerep Kölcsey u. 8. szám alatti ingatlant. A 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztette. 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként résztvevő szervekről, 
valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016.(VI.10.) Kormány rendelet szerint a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyébe állami fenntartóként, önálló 
költségvetési szervként működő tankerületi központok léptek.  

A Rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint: „ A köznevelési intézmény fenntartói jogai és 
kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az a tankerületi 
központ, amelynek a 9.§ (1) bekezdésében meghatározott feladat-ellátási területén a 
köznevelési intézmény székhelye található.”  

A vagyonkezelői jog a Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz került az érintett 
épületeknél. 

 



2017-ben állami finanszírozással tornaterem épült Szerep településen. A tornaterem 
használatba vételi engedélye 2017. szeptemberében jogerőre emelkedett.  

Az önkormányzat és a Berettyóújfalui Tankerületi Központ a tornaterem használatára 
bérleti szerződést kötöttek. A bérleti szerződés szerint a bérlő a bérlemény tárgyát az 
alábbi tevékenység végzése céljából veszi igénybe: Testnevelés órák tartásának 
lebonyolítására. 

A vagyonkezelési szerződés aláírásakor a Szerep Kölcsey u. 8. szám alatti ingatlan a 
testnevelés órák tartásának lebonyolítására került vagyonkezelésbe.  

A 2012. évi CLXXXVIII. törvény szerint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
vagyon a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe kerül 
mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő ellátása az adott 
ingatlanban meg nem szűnik. A Központ köteles az önkormányzati erőforrások 
rendeltetésszerű, racionális használatára. 

A KIK és az önkormányzat között kötött vagyonkezelői szerződés 25. pontja szerint „A 
KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátásához véglegesen 
feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett 
elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az Önkormányzat 
részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni.  

A szerződés 29. pontja szerint „ A szerződést Felek 2013. január 1-jétől határozatlan 
időtartamra kötik. A szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a 
körülírt ingatlanban megszűnik.” 

A képviselő-testület 2017. júliusi testületi ülésén szándéknyilatkozatot tett miszerint a 
Kölcsey u. 8. szám alatti ingatlant az új tornaterem használatba vételét követően vissza 
kívánja venni. 2017. augusztusában önálló napirendi pontként tárgyalta az ingatlan 
ügyét. Ismételten megfogalmazódott ilyen irányú igény egyes képviselők részéről.  

Javaslom, hogy   a képviselő-testület döntsön a Kölcsey utcai ingatlan esetében a 
vagyonkezelői jog megszüntetéséről.    

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ vagyonkezelői jogát meg kívánja szüntetni a Szerepi 607/1 hrsz.-ú, a 
természetben Szerep. Kölcsey u. 8. sz. alatt található ingatlan tekintetében az állami 
köznevelési feladat e telephelyeken történt megszűnése miatt. 

2. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megfelelően 
legkésőbb 2017. december 31. napjával módosítani kívánja a Szerep Község 
Önkormányzata és a Berettyóújfalui Tankerületi Központ között 2013. február l5. 
napján kelt vagyonkezelési szerződést azzal, hogy a módosítás napjáig a felek a 
szerződésből eredő kötelezettségeikkel elszámolnak egymással. 



3. Szerep  Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az l . és 2. pontban meghatározottak alapján a szükséges jognyilatkozatokat 
tegye meg és a vagyonkezelési szerződés módosítása iránt járjon el. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

Szerep, 2017. október 24. 

 

        Tóthné Verő Tünde s.k. 

        polgármester 

 

 


