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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

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

szerint az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi 

gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a 

köznevelési alapfeladatok ellátásáról.   

A Nktv. 74.§ (4) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra 

vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a 

köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem 

szűnik. A tankerületi központ ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, 

nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja. A tankerületi központ által a köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló ingatlanvagyon bérbeadásához szükség van az érintett köznevelési intézmény 

vezetőjének előzetes véleményére. 

 

A fentiekre tekintettel Dunaföldvár Város Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ (a 

továbbiakban: Tankerületi Központ) 2016. december 15. napján vagyonkezelési szerződést kötött a 

dunaföldvári telephelyű köznevelési intézmények önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyonára. 

A vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítására 2018. március 28. napján került sor. 

 

A vagyonkezelési szerződés 2. számú módosításának indokai: 

1. A vagyonkezelési szerződés II.1. pont 3. sorában jelzett 7020 Dunaföldvár, Templom utca 5. 

szám alatti ingatlan helyrajzi száma tévesen került a vagyonkezelési szerződésben feltüntetésre. 

2. A 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. szám alatti ingatlanból a Tankerületi Központ 

művészetoktatási célra 327 m2 épített részt használ. Erre tekintettel indokolt a Tankerület 

Központ által használatba vett területre módosítani a vagyonkezelési szerződést. 

3. A Dunaföldvár 1079/1. hrsz-ú ingatlanon a konyhai funkció megszűnt. A vagyonkezelési 

szerződés IV. 35.b) pontból indokolt a 8 000.- Ft költségátalány kivétele. 

4. A 2. számú módosítás tartalmazza a dunaföldvári iskoláknál lezajlott szervezeti átalakulásokat, 

intézményi változásokat. 

 

A vagyonkezelési szerződés 2. számú módosításának és az egységes szerkezetű vagyonkezelési 

szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 

Dunaföldvár, 2020. október 14. 

        Horváth Zsolt sk. 

           polgármester 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete  

1. a Szekszárdi Tankerületi Központtal (a továbbiakban: Tankerületi Központ) 2016. december 

15. napján kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítását a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a szükséges nyilatkozatok, 

jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 
























































