Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: 201/2016.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. október 13-i ülésére
Tárgy:

Javaslat a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos
döntés meghozatalára

Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda,

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2016. október 12.
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, 2016. október 12.
Gazdasági Bizottság, 2016. október 12.
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X
X

Tisztelt Képviselő-testület!
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerületének igazgatója kérelemmel
fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata polgármesteréhez a köznevelési
intézmények átadás-átvételének előkészítése tárgyában.
Dr. Tolnai Marianna, tankerületi igazgató megkeresésében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat,
hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2016. július 1.
napjától hatályos módosításra tekintettel, 2017. január 1. napjától a köznevelési intézmények
működtetése az önkormányzatok helyett a tankerületi központok feladatkörébe kerül.
Az Nkt. 2016. július 1-jén hatályba lépett 99/G. § (1) bekezdése szerint a tankerületi központ által
fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény az Nkt. 76. §-ban
meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a
tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.
Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti
állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított költségvetési szervnél a tankerületi
központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó
funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, ha - a
munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével - megfelelnek a 2016. december 31-én betöltött
munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott képesítési előírásoknak.
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési
önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2017. január 1jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A köznevelési feladat
ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és
kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.
Tekintettel a fentiekre a tankerület igazgatója kérelmében megfogalmazza, hogy a működtetési
feladatok azon részének ellátására - mely az átveendő munkavállalók körén és tevékenységén kívül
esik - lehetőséget lát az önkormányzattal való, feladatalapon és költségelvűen finanszírozott
közszolgáltatási szerződés megkötésére, mely megoldással biztosítható a 2016/2017-es tanévben
legjobban a köznevelési intézmények teljes körű működtetésének zavartalan és hatékony ellátása,
amely szerződés a későbbiekben mindkét fél részéről megszűntethető lenne.
A fentiek alapján kéri a tankerület igazgatója, hogy kezdeményezését a Képviselő-testület támogassa.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a
határozati javaslatról.
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete igazgatójának, a
…./2016. számú előterjesztés mellékletét képező, a tankerületi köznevelési intézmények 2017. január
01-től történő átadás-átvételével és működtetésével kapcsolatos levelében foglalt kezdeményezését,
és felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a feladatalapú és
költségelvűen finanszírozott szerződés előkészítése érdekében és az egyeztetés eredményéről a
Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztassa.
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