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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 x egyéb 

 
 
 
A döntéshez egyszerű X  

 minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
BUDAPEST F�VR�S IX� �ER��ET FERE�CVR�S ����R��Y�ATA 

A�P��GR�ESTER 
 
Ügyiratszám: Kp/16826-22/2013/IV. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (6) bekezdése szerint a térségi 
integrált szakképző központ a szakképzési feladatellátás olyan együttműködési rendszere, 
amelynek feladatai az állami, önkormányzati feladatellátásban a szakképzés térségi 
feladatainak összehangolása, a képzés és a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a 
szakképzési feladatellátás optimalizálása, a párhuzamos képzések és fejlesztések 
kiküszöbölése, valamint a munkaerő-piaci igények iskolai rendszerű szakképzésben való 
érvényesítése. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képviselő-testületének 240/2009. (VI. 24.) számú határozata alapján, mint a 
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (a továbbiakban: Leövey gimnázium) 
fenntartója (ma már, mint működtetője), 2009. szeptember 08. napjától tagja a CENTRUM 
Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-nek (a 
továbbiakban: TISZK). 

A mindösszesen 33.223.000 forint szakképzési hozzájárulás vonatkozásában a Leövey 
Gimnázium, valamint a TISZK között megkötött megállapodások tartalmazzák, hogy a 
támogatás által beszerzett tárgyi eszközöknek legalább 5 évig (ingatlan esetében 10 évig) a 
gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia. 

Mivel az Önkormányzat már nem fenntartója csak működtetője a fent említett 
Gimnáziumnak, így a társasági üzletrész átruházásának felülvizsgálata indokolt. 

Amennyiben a Képviselő-testület úgy, dönt, hogy a 2014. évtől – üzletrészének átruházása 
útján – szándékában áll a TISZK-ből kilépni, akkor a gazdasági társaságról szóló 2006. évi 
IV. törvény 121-123. §-a és 135-140.§-a, valamint a Centrum Térségi Integrált Szakképző 
Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződése (2. számú melléklet) IV.6. pontja által 
meghatározott módon fel kell ajánlja üzletrészét a TISZK tagjai számára. 

Amennyiben a TISZK tagjai nem tartanak igényt az üzletrészre, az felajánlásra kerülhet a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) számára, mivel a TISZK 
tagjai a szakképző iskolák fenntartói. 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 KLIK-et jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől a KLIK fenntartásába kerülő 
köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító 
jogokat és kötelezettségeket a KLIK veszi át. 

 



Amennyiben a TISZK egyik tagja, valamint a KLIK sem tart igényt az üzletrész 
megvásárlására, úgy – mivel a gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a 
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződése csak 
átruházás útján teszi lehetővé az üzletrész átadását – az önkormányzati tulajdonú TISZK 
üzletrész átruházásának további vizsgálata indokolt. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására. 

Melléklet:  
 
1. számú melléklet – Intézkedési terv 
 
2. számú melléklet – Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társasági szerződése 

 
Budapest, 2013. december 2. 
 

         Formanek Gyula s.k. 
        alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax: 216-3288, e-mail:formanekgy@ferencvaros.hu 



 
Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 
 
1. elfogadja az 1. számú mellékletben részletezett intézkedési-tervet a CENTRUM Térségi 

Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság önkormányzati üzletrész átruházása érdekében. 

 
Határid ő: 2013. december 12.     
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2. felkéri Polgármester Urat az 1. számú mellékletben szereplő intézkedési-terv 

végrehajtására.  
 
Határid ő: 2014. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 



1. számú melléklet 
 

Intézkedési-terv 
a CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati üzletrész átruházására 
Feladat Határidő 

A Társasági Szerződés (2. számú melléklet) 
IV. 6.4. pontja szerint az átruházási 

szándékot a tag írásban köteles bejelenteni a 
tagoknak, valamint az ügyvezetőnek.  

2013. december 31. 

A Társasági Szerződés IV. 6.3. pontja szerint 
a Tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által 

kijelölt személyt – ebben a sorrendben – 
elővásárlási jog illeti meg, valamint a 

Társasági Szerződés IV. 6.4. pontja szerint a 
tagok fenti bejelentéstől számított 15 napon 

belül nyilatkozhatnak arról, hogy élni 
kívánnak-e elővásárlási jogukkal. 

2014. január 15. 

A Társasági szerződés IV. 6.4. pontja szerint 
az ügyvezetőnek az elővásárlási jog 

gyakorlása, valamint annak elmaradása 
esetén az átruházás hozzájárulásának 
kérdésében történő döntés céljából 
haladéktalanul köteles a taggyűlést 

összehívni. 

2014. január 31. 

A Társasági szerződés IV. 6.6. pontja szerint 
amennyiben a taggyűlés az átruházási 

szándék bejelentésétől számított 30 napon 
belül nem hoz határozatot, a hozzájárulást 

megadottnak kell tekinteni. 

2014. január 31. 

Amennyiben nem kívánnak élni az 
elővásárlási jogukkal, a megadott 

hozzájárulást követően lehetőség nyílik az 
üzletrész felajánlására a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére.   

2014. február 14. 

Amennyiben a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ nem tart igényt 

az üzletrészre az átruházás egyéb 
lehetőségeit kell felülvizsgálni.  

Soron következő éves taggyűlés 

 


