
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

     Iktató szám: 75/2017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. március 23-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Belső-Pesti Tankerületi Központtal használati szerződés 

megkötésére 
 

Előterjesztő:   dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:  dr. Mizsák Ildikó jegyzői koordinációs vezető 
   
Előzetesen tárgyalja:   Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. március 22-én 
                                       Gazdasági Bizottság 2017. március 22-én 

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2017. március 22-én 
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
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.  

 

 

 
 



 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. 

december 13-ai ülésén a 399/2016. (XII.13.) számú határozatával döntött a Budapest Főváros 

IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami 

működésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a 

feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó ingó- és ingatlan vagyon vagyonkezeléséről. 

 

Ennek alapján a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre 

vonatkozóan a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

szerint 2017. január 1-től létrejövő ingyenes vagyonkezelői joggal kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek részletesen az Önkormányzat és a Belső-Pesti Tankerületi Központ (a 

továbbiakban: Tankerületi Központ) között 2016. december 15-én létrejött Megállapodásban 

lettek rögzítve. 

A Megállapodás II.1.6. pontja alapján külön megállapodás megkötése történt a 

vagyonkezelésbe adott ingatlanok és ingatlanrészek, valamint a Tankerületi Központ 

vagyonkezelési jogával nem érintett ingatlanrészekkel kapcsolatos költségek megosztásával 

összefüggésben.  

 

A Megállapodás II.2.2. pontja értelmében, figyelemmel az Nkt. 76. § -ának 2017. január 1-től 

hatályos rendelkezésére a települési önkormányzat, a helyi közösségi és kulturális, valamint 

sportrendezvények lebonyolítása céljából, tanítási időn kívül és a Tankerületi Központ 

fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési intézmények pedagógiai 

programjaiban, szervezeti és működési szabályzataiban, házirendjeiben, továbbá egyéb 

jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának biztosítása mellett, külön 

megállapodás alapján jogosult az ingatlan ingyenes használatára. A Tankerületi Központ 

együttműködik a települési önkormányzattal a vagyonkezelésben lévő ingatlanok ingyenes 

használatát illetően, az érintett köznevelési intézmény vezetőjének előzetes véleményére 

figyelemmel, a vonatkozó külön megállapodás megkötésével. 

 

A tisztelt képviselő-testület a 399/2016. (XII.13.) számú határozatával felkért arra, hogy 

készüljön előterjesztés a Tankerületi Központ részére ingyenes vagyonkezelésbe átadott 

ingatlanok és ingatlanrészeknek, a helyi közösségi és kulturális élet feltételeinek biztosítása 

érdekében történő használatára vonatkozó külön megállapodás megkötésére. 

 

A Tankerületi Központ vezetőjével történt egyeztetések eredményeképpen összeállított - jelen 

előterjesztés mellékletét képező - megállapodás megkötését javasolom. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2017. március 20. 

 

 dr. Bácskai János s.k. 

 polgármester 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1) elfogadja a …../2017. számú előterjesztés mellékletét képező, az Önkormányzat és a 

Belső-Pesti Tankerületi Központ közötti, a Belső-Pesti Tankerület részére ingyenes 

vagyonkezelésbe átadott ingatlanok és ingatlanrészeknek, a helyi közösségi és 

kulturális élet feltételeinek biztosítása érdekében történő használatára vonatkozó 

megállapodást. 

 

2) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében rögzített 

megállapodásban – szükség esetén - az egyeztetések folyamán felmerülő esetleges 

technikai jellegű módosításokat  megtegye, és a megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 1. pont: 2017. március 23. 

       2. pont: 2017. április 15. 

 

Felelős:     polgármester 

 

 


