
7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A Batsányi János Gimnázium és Kollégium és a Tapolcai Járdányi Pál
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola működtetői jogának átadás-átvételi 
megállapodása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Ughy Jenőné jegyző 
Varga Béláné közoktatási referens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandó: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdése szerint a Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV törvény 
(továbbiakban konszolidációs törvény) alapján átvett közoktatási intézmények tekintetében
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek 
keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói joga és kötelezettségei
gyakorlására.

A Tapolcán működő köznevelési Intézmények közül a Batsányi János Gimnázium és 
Kollégium (8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14, kollégium: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.)
és a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 16.) 
fenntartását 2013. január 1-től a KLIK Tapolcai Tankerülete látja el. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 76. § (5) bekezdés
b) pontja értelmében az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok és ingóságok 
tekintetében a KLIK-et ingyenes használati jog illeti meg, mindaddig, amíg a köznevelési
közfeladat állami intézményfenntartó központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban 
meg nem szűnik. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 28-i ülésén 
kinyilvánította azt a szándékát, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonát
képező, az Állami Intézményfenntartó Központ által 2013. január 1-től fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, ingó és ingatlan vagyon működtetését 
képes vállalni.



Az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerint „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. A működtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) 
bekezdésében foglaltak kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével 
összefüggő személyi feltételeket.”

Az Nkt. 76. § (1) bekezdése alapján a működtető feladata az, hogy az ingatlant a 
rendeltetésének megfelelő hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi 
előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtető köteles a működtetéssel 
kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan
vagyonvédelméről. Az Nkt. 76. § (3) bekezdése alapján a működtető feladta a köznevelési 
intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, 
fejlesztési költségek fedezése, már nem kötelessége.

A működtető az általa működtetett intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti 
önkormányzatoktól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.  

A megállapodás tárgyát képező intézmények fenntartói és működtetői feladatait 2013. 
január 1- 2013. március 31-ig a KLIK biztosította.

Tapolca Város Önkormányzata 2013. április 1-napjától látja el a megállapodás tárgyát képező 
köznevelési intézményekben a működtetést. 
A jogszerű működtetés feltétele az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezet 
elfogadása, melynek előzetes egyeztetése a KLIK Tapolcai Tankerületének vezetőjével 
megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben foglaltakat figyelembe véve a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, valamint a
Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
2013. április 1. napjától történő működtetésére 
vonatkozó megállapodás tervezetét elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2014. február 3.
Császár László

polgármester
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MEGÁLLAPODÁS

állami fenntartású köznevelési intézmények működtetői jogának átadás-átvételéről, a 
működtetéshez kapcsolódó létszám-, vagyonelemek, jogok és kötelezettségek átadás-

átvételéről 

amely létrejött egyrészről, 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.
képviseli: Tóth Mária tankerületi igazgató, KLIK Tapolcai Tankerülete
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00330161-00000000 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
ÁHT azonosítója: 335262
mint az állami tulajdonú vagyon vagyonkezelője, fenntartó (továbbiakban: Átadó)

másrészről, 
Tapolca Város Önkormányzata
székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
képviseli: Császár László polgármester
törzsszáma: 734169
adóigazgatási azonosító száma: 15734161-2-19
bankszámlaszáma: 11748052-15429348
statisztikai számjele: 15734161-8411-321-19
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő),
– a továbbiakban együtt: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) 
bekezdése szerint 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. A 
működtetés keretében a települési önkormányzat - a Nkt. 76. § (3) bekezdésében foglaltak 
kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges
tárgyi feltételeket.

2. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában 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 jelölte ki. Átadó fenntartásában
lévő köznevelési intézmények 2013. március 31. napjával olvadtak be a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központba.

II.
A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA

A köznevelési intézmény működtetői jogának átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárás 
lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő intézmények 
köznevelési feladatellátásának biztosítása.
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III.
ELŐZMÉNYEK 

1. Felek megállapítják, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, valamint a megyei 
intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes 
kormányrendeltek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet 2. §
értelmében a megyei intézményfenntartó központokat jelölték ki az intézmény fenntartási
vagyonkezelési feladatok ellátására 2012. január 1- napjától.

2. A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint a megyei
intézményfenntartó központ 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságba történő beolvadással megszűnt.  

3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm.
rendelet8. § (1) bekezdése szerint a konszolidációs törvény alapján állami fenntartásba
került közoktatási intézmények intézményfenntartói feladatait a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ vette át.

4. A Nkt. 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat
kötelező feladata az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése, saját forrásai terhére. 

IV.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. Felek megállapodnak abban, hogy – a fenti jogszabályi változásokra tekintettel –Átadót a
Nkt. 76. § (5) bekezdése értelmében ingyenes használati jog illeti meg a Tapolca Város
Önkormányzatának tulajdonában álló alábbi ingatlanokra vonatkozóan:

2. Felek rögzítik, hogy az ingatlanokat a funkciójának megfelelő használattal (pl. 
gimnáziumi oktatás, kollégium, alapfokú művészetoktatás) adják, illetve veszik át.  

3. Jelen megállapodás kiterjed az intézmények használatában lévő, állami tulajdonú, az 
Átadó vagyonkezelésében lévő, a szakmai feladatok ellátását biztosító ingóságokra.   

4. Az átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely tartalmazza:  
a) közmű mérőórák számát és állását (villanyórák, vízórák, gázórák)  
b) az ingatlan állapotára vonatkozó megállapításokat,
c) azokat a tényeket, amelyek az ingatlan rendeltetésszerű és zavarmentes használatát 

akadályozzák.

OM
azonosító

Intézmény neve Székhely/Telephely címe
Helyrajzi

száma

8300 Tapolca, Liszt Ferenc u.12-14. 2031
037234

Batsányi János
Gimnázium és

Kollégium 8300 Tapolca, Alkotmány u. 10. 1989

040151
Tapolcai Járdányi Pál

Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola 

8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 16. 877
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5. Átvevő a Nkt. 2011. évi CXC. törvény 74. § szerint 2013. április 1. napjától felelős a 
megállapodás tárgyát képező köznevelési feladatot ellátó intézmények működtetéséért. 

6. A Szolgáltatóknak bejelentett közüzemi mérőórák 2013. március 31-i állapot szerinti 
adatai alapján a Szolgáltatók által kiállított elszámoló számlákat a víz-, csatorna-, áram- és
gázdíj számlákat az Átadó kiegyenlíti, kivéve az étkeztetéssel összefüggő közműdíjakat, 
melyek az Átvevőt terhelik. Átvevő gondoskodik a közműszerződések átíratásáról. 

7. Átadó átadja, Átvevő átveszi az intézmények működtetésére, hasznosítására vonatkozó 
érvényes szerződéseket. A működtetésre vonatkozó szerződések tekintetében 2013. április 
1. napját követően keletkezett költségek Átvevőt terhelik. 

8. Az átadás során Átadó átadja Átvevőnek az ingatlan hasznosítására vonatkozó érvényes 
szerződéseket.  

V.
FUNKCIONÁLIS FELADATOT ELLÁTÓ FOGLALKOZTATOTTAK

A működtetéshez kapcsolódó, technikai feladatot ellátó foglalkoztatottak átadás-átvételére 
2013. április1-jei hatállyal került sor.

VI.
KÖZÉTKEZTETÉSI FELADAT

1. Felek megállapítják, hogy a megyei intézményfenntartó központok jogszabály erejénél
fogva 2013. március 31-én megszűntek, és 2013. január 1-jétől az önkormányzatok 
feladata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott nevelési-oktatási
intézményben az étkeztetés biztosítása.

2. A gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő kiadások és bevételek Átvevőt terhelik, 
illetve illetik.

3. Felek megállapítják, hogy a gyermek- és diákétkeztetés feladatának ellátásához szükséges
helyiségek az Átvevő tulajdonában, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes 
használatában vannak. A diákétkeztetés feladatainak ellátásához szükséges eszközök, az
étkeztetés biztosítására az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló szolgáltató saját 
tulajdonát képezik.

VII.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Átvevő viseli az átvett ingatlanok és ingóságok működtetésével összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. 

2. Átvevő, mint tulajdonos, Átadó, mint használó egyaránt felelős az ingatlannal 
kapcsolatos, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb 
kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.

3. Átadó, mint használó köteles az Átvevőt, mint működtető tulajdonost haladéktalanul 
értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, valamint a 
tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a rendeltetésszerű, 
zavarmentes használatot akadályozza, vagy kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon
nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik 
személy akadályozza.
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4. Átadó köteles hozzájárulni ahhoz, hogy Átvevő a veszély elhárítására, a kár 
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.

5. A Nkt. 76. § (1) bekezdésének megfelelően a működtető feladata, hogy 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 üzemeltesse, karbantartsa. A 
működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, 
gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről. A működtető köteles ellátni minden olyan 
feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat
megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető 
feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, 
taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása,
készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési 
intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai
berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a 
köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket.
Továbbá a Nkt. 76. § (3) bekezdése alapján a működtető feladata a köznevelési intézmény 
épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési 
költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást
nyújthat. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási
intézményben az állami intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra
tervezett keret erejéig az intézményvezető javaslatára, az állami intézményfenntartó 
központ jóváhagyásával a működtető által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott 
eszközöket, felszereléseket, továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza. A működtető 
az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a 
működtetéshez hozzájárulást igényelhet. 

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban lévő – 
bérelt –SHARP MX-M 260 típusú digitális fénymásoló költségei a KLIK-et terhelik.

7. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat, mint a Batsányi János Gimnázium
és Kollégium valamint a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
működtetője vállalja a 26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete, és a 229/2012. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján a köznevelési intézményeket
működtető települési önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó alábbi dologi 
kiadásokat:
a) nem adatvédelmi célú távközlési szolgáltatás alapdíja 100%-ban,
b) egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (postai szolgáltatás, irodaszer,

nyomtatvány, ami a köznevelési intézmény működtetése vonatkozásában merül fel).  

8. Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket 
egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről: 
a) Átadó által kijelölt kapcsolattartó:

Neve: Tóth Mária
Beosztása: tankerületi igazgató, KLIK Tapolcai Tankerülete
Elérhetősége: 30/399-5194 

b) Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:  
Neve: Császár László polgármester
Beosztása: polgármester
Elérhetősége: 06/87-511-150 
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VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve 
járnak el.

2. Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és 
mellékleteit aláírásukkal hitelesítik.

3. Átadó a megállapodás aláírásával teljes felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt 
tények adatok, információk valósak, teljes körűek. 

4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
szabályai az irányadók.

5. Felek egyetértenek abban, hogy a vagyon és a foglalkoztatottak átadás-átvételénél a 2013.
március 31. napja szerinti állapotot veszik alapul.

6. Felek a megállapodást 2013. április 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. 

7. Felek a megállapodást írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.

8. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a Tapolcai Járásbíróság illetékességét kötik ki

9. A Megállapodás 6 eredeti példányban készült és 5 számozott oldalból áll, amelyből 4 
példány az Átadót, 2 példány az Átvevőt illet meg. 

Tapolca, 2014.

………………………………….. …………………………..
Tóth Mária Császár László

tankerületi igazgató polgármester
                               átadó  átvevő 

Ellenjegyzés:

…………………………..
  Ughy Jenőné 
           jegyző 
          átvevő 

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………. …………………………….
Mátrainé Kiss Erzsébet Schönherrné Pokó Ildikó

 átadó átvevő


