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Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdé-

se alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tarto-

zók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.  

 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Kle-

belsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények 

fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi 

szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központ-

ba olvadtak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven mű-

ködik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és 

kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő Tankerületi Köz-

pont. 

 

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által 

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tu-

lajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkeze-

lői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő 

ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  

 

A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsoló-

dó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell. 

 

A Soproni KLIK és az Önkormányzat egymással 2013. január 15-én vagyonkezelési szerződést 

kötöttek a fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.  

 

A vagyonkezelési szerződések felülvizsgálatát a Tankerületi Központ elvégezte, és a mellékelt 

vagyonkezelési szerződést állította össze, melyhez képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.  

 

T. Képviselő-testület! 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

………………………../2018.(…..) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet sze-

rinti tartalmú, Soproni Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést. 

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: előkészítés szerint  

 

Nagycenk, 2018. október 17. 

Csorba János 

polgármester 


