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Tisztelt Képviselő – testület! 
 
2012. november 19-én keresett fel és mutatkozott be Baranyi Béla Tankerületi Igazgató. A 
Kormány 2012. nyarán hozta létre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot 
(továbbiakban: Központ). Baranyi Urat a Miniszter, a  Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ  Dabasi Járás Tankerületi igazgatójává nevezete ki, és ezen feladatai kapcsán kereste 
meg Hivatalomat, az Önkormányzati fenntartású intézmények (Általános Iskola) és a 2013. 
jan. 1-étől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatok állam részéről történő 
átvétele miatt. 
Az átvétel jogszabályi  alapját a T/8888. számú törvényjavaslat alapozza meg. Tudjuk, hogy a 
beterjesztett javaslatot hivatalosan még nem fogadták el és nem hirdették ki, de az abban 
rögzítettek szerint Önkormányzatunknak 2012. dec. 4-én átadás átvételi jegyzőkönyv szerinti 
együttműködési megállapodást kell kötni a Központtal. 
 
T/8888.számú Törvényjavaslat alapján (főbb kiemelt §-ok): 
 

4. Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak és technikai dolgozók 
továbbfoglalkoztatása, valamint az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon használata 
7. § 

(1) A 4. § (1) bekezdése szerinti beolvadás és közfeladat-ellátás átadás – az e törvényben foglalt 
kivétellel – nem érinti az intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti jogviszonyát, 
valamint magasabb vezetői megbízását. 
 

8. § 
(1) Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő egyéb 
eszközöket, felszereléseket – a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás alapjául 
szolgáló leltár szerint  
a) a Központ ingyenes használatába vagy  
b) ha a települési önkormányzat az intézményt nem működteti 2013. január 1-jét követően, a 
Központ ingyenes vagyonkezelésébe  
kerül 2013. január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő ellátása 
az adott ingatlanban meg nem szűnik.  
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat feladat ellátási helyenként kell alkalmazni.  



(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan és ingó vagyon az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységgel azonos megítélés alá 
esik. 
 
7. Az intézmények és a fenntartói feladatok ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon átadás-

átvételi eljárása és a birtokbaadás szabályai 
13. § 

(1) A Központ és az önkormányzati fenntartó az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása 
során kölcsönösen együttműködve járnak el.  
(2) Az átadás-átvételt  
a) az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: átadó) és a 
Központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató 
megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2012. december 15-éig történő 
megkötésével és  
b) a 15. § szerinti jegyzőkönyv felvételével  
kell végrehajtani.  
 

14. § 
(1) A megállapodás alapjául a megállapodás aláírásáig az aláírás napjáig mint fordulónapig felvett 
és az átadó által hitelesített vagyonleltár szolgál. A megállapodás aláírását követően az 
önkormányzati fenntartó a megállapodásban meghatározott vagyont nem idegenítheti el, nem 
terhelheti meg, nem adhatja bérbe.  
(2) A megállapodásban az átadó az 1. melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal felelősséget vállal 
az általa tett nyilatkozatok, a közölt adatok, információk és tények, valamint az átadott okiratok és 
dokumentumok valóságtartalmáért, teljes körűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért.  
(3) A megállapodás megkötéséhez a tankerületi igazgató beszerzi a Központ elnökének 
 

9. A települési önkormányzatok köznevelési feladatellátásra kötött közoktatási 
megállapodásai 

19. § 
(1) A 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására a 
települési önkormányzatnak nemzetiségi önkormányzattal, nem állami, nem önkormányzati 
köznevelési intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodásában vagy köznevelési 
szerződésében a települési önkormányzat helyébe 2013. január 1-jével a Központ lép.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés 2012. 
szeptember 30-án hatályos állapota szerint következik be.  
(3) Az e § szerinti közoktatási megállapodásokat, köznevelési szerződéseket a Központ 2013. 
március 30-áig felülvizsgálja, és a feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-
fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően 2013. július 15-éig módosítja vagy felbontja. 
 

10. A személyi juttatások megfizetésére vonatkozó szabályok 
20. § 

(1) 2013. január 1-jétől a 7. § és a 9. § alapján a Központ foglalkoztatott állományába tartozó 
személyek 2012 decemberére járó illetményének, munkabérének és egyéb járandóságának, 
valamint azok közterhének megfizetése – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Központ 
feladata. 
 
 
Átadás átvételi jegyzőkönyv tartamát külön csatolom az előterjesztéshez 
 

 
 

 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő testülete a tulajdonában lévő 2367 Újhartyán, Zrínyi 
u. 1. szám alatt található Társasházi alapító okítat szerinti Általános Iskola épületrészt átadja az 
alábbi nyilatkozat szerint: 
 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 
Alulírott Schulcz József polgármester, mint az Újhartyán Község önkormányzat képviseletében 
eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központot - az átvevő részére (a továbbiakban: átvevő) a jegyzőkönyvben 
átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a köznevelési intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi … törvényben meghatározott intézményi kör (átvett intézmények) 
működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az 
általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, 
dokumentumok valóságtartalmáért, teljes körűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért 
teljes felelősséget vállalok.  
Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi megállapodásnak. 
 
 
Valamint Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a tulajdonában lévő 2367 Újhartyán, Zrínyi u. 1. szám alatt található Társasházi alapító 
okítat szerinti Általános Iskola épületrészt használatba adja a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot - az átvevő részére, az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. 
 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
   
Kérem Tisztelt Képviselő- testületet, hogy döntsön a fentiek alapján. 
 

 

   


