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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással
összefüggő előterjesztés
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.
A május végére tervezett döntéshozatalt megelőzően alábbi ügyben tartom szükségesnek
döntés meghozatalát:
A döntés tárgya:
Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását biztosító
önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések az intézmény fenntartójának
változásával összefüggésben
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
A döntés tervezett időpontja:
2021. május 14.
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló
17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A döntéselőkészítés nyilvánossága:
Nyilvános

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:
Dombóváron már régóta három középiskola működik. Az önkormányzat fenntartói
szerepét 2013. januárjától átvette az állam, azóta annyi változás történt, hogy a
gimnázium és a szakképzésben közreműködő intézmények már különböző állami
szervezetek irányítása alatt állnak, miután az utóbbiak 2015-ben a megyei szakképzési
centrumok részévé váltak. Ennélfogva városunkban a Tolna Megyei Szakképzési
Centrumnak működik két feladatellátási helye, mégpedig az Apáczai Csere János
Technikum és Kollégium, valamint az Esterházy Miklós Szakképző Iskola és
Kollégium. A dombóvári közbeszédben szinte kitörölhetetlenül „ipari iskolának”
titulált intézmény fenntartásának átvétele érdekében az illetékes kormányzati szerv
kezdeményezéssel fordult a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz, amely pozitív
fogadtatásra talált, így az új tanévet minden bizonnyal már nem állami fenntartásban
kezdi meg. Az oktatási ügyek a Szeretetszolgálaton belül elkülönülnek és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványhoz tartoznak, így a tényleges fenntartó ez a
civil szervezet lesz. Tanügyigazgatási szempontból egy teljesen új szakképző iskola
megalapítására kerül sor, amely jogutódként viszi tovább a meglévő jogviszonyokat
mind a tanulók, mind a dolgozók tekintetében. Minderről a jelenlegi (amely az
Innovációs és Technológiai Minisztérium azzal, hogy az irányítási hatásköröket
nagyrészt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal gyakorolja) és az új
fenntartónak kell megállapodnia a Tolna Megyei Szakképzési Centrum aktív
közreműködésével. Az átadás-átvételi folyamat megindult, zajlanak az egyeztetések és
a részletek átgondolása.
A 2013. január 1-től állami feladatnak minősülő köznevelési feladatok átadásával az
önkormányzatnak a feladatellátáshoz szükséges vagyont is át kellett adnia, konkrétan
vagyonkezelői jogot kellett biztosítania, mivel mentesült a működtetési kötelezettség
alól. A 2015-ös változáshoz kapcsolódóan a vagyonkezelői jogot a köznevelési
törvény biztosította a szakképző centrum részére, 2020. januárja óta pedig az új
szakképzési törvény:
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 26. § (7) bekezdésében foglaltak
szerint az állami szakképző intézmény szakképzési alapfeladatának ellátását szolgáló,
a települési önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra és ingóra vonatkozóan az
állami szakképző intézményt, a szakképzési centrum részeként működő szakképző
intézmény esetében a szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg
mindaddig, amíg a szakképzési alapfeladat ellátása az érintett ingatlanban meg nem
szűnik. A települési önkormányzat a vagyonkezelői jog fennállása alatt a
szakképzésialapfeladat-ellátást szolgáló ingatlant és ingót nem idegenítheti el, nem
terhelheti meg, bérbe nem adhatja.
Az állami fenntartás megszűnésével a vagyonkezelési jogra vonatkozó törvényi
kötelezettség is megszűnik, de természetesen az új fenntartó számára 2021. szeptember
1-jével biztosítani kell a feladatellátáshoz használt vagyont (a működési engedély
kiadásához legalább 5 év időtartamra kell meglennie a vagyonhasználatnak). Ennek

további javasolt formája az érintett ingatlanok (az iskola és a mellette lévő parkoló)
vonatkozásában a vagyonkezelésbe, az ingóságok – főként tanítási eszközök – kapcsán
pedig a tulajdonba adás, mivel az elmúlt 8 év alatt ezek lényegében elvesztették
értéküket. Az önkormányzati törvény értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában
álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható közhasznú szervezet javára
az általa átvállalt állami, önkormányzati feladat ellátásának elősegítése érdekében (a
Szeretetszolgálat alapítványa közhasznú civil szervezetnek minősül). A nemzeti
vagyonról szóló törvény alapján nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása
esetén a tulajdonjogot megszerző félnek az átruházott vagyon hasznosításáról évente
be kell számolnia a vagyont átadó szervezet felé.
Az ingatlanon a vagyonkezelés alatt számos nem önkormányzati beruházás történt,
ezekkel kapcsolatban a jelenlegi vagyonkezelőnek kell információt adnia, ahogy az
épület műszaki állapotát érintően is.
A gyermekvédelmi törvény szerint nem állami fenntartású szakképzési intézményben
az önkormányzatot nem terheli a gyermekétkeztetési feladat ellátása, így e
vonatkozásban még szükséges egyeztetni a leendő új fenntartóval, illetve az
ételelőállítást végző vállalkozóval.
Határozati javaslat
önkormányzati vagyon ingyenes vagyonkezelésbe, illetve tulajdonba adása a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány részére szakképző intézmény
fenntartása és működtetése érdekében
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi
döntést hozza:
1. Dombóvár Város Önkormányzata támogatja, hogy a Tolna Megyei Szakképzési
Centrum részét képező Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium
fenntartásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket átvegye a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány a 2021/2022. tanévtől.
2. Dombóvár Város Önkormányzata a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
26. § (7) bekezdése szerint a Tolna Megyei Szakképzési Centrumot megillető
vagyonkezelői jog megszűnése esetén 2021. szeptember 1-jétől határozatlan időre,
de legalább 5 évre szakképzési és köznevelési alapfeladatok ellátása, szakképző
intézmény fenntartása és működtetése érdekében ingyenesen a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány vagyonkezelésébe adja a Dombóvár, Pannónia
út 21. szám alatti, dombóvári 967/2 helyrajzi számú, valamint a Bezerédj u. 53.
szám alatti, dombóvári 974 helyrajzi számú ingatlanokat.
3. Dombóvár Város Önkormányzata a Tolna Megyei Szakképzési Centrumot

megillető vagyonkezelői jog megszűnése esetén a Tolna Megyei SZC Esterházy
Miklós Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátásához kapcsolódó,
önkormányzati tulajdonú ingóságok tulajdonjogát a 2. pont szerinti fenntartói
tevékenységhez ingyenesen átruházza a közhasznú szervezetnek minősülő Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványra.
4. A 2. és 3. pontok végrehajtásához szükséges egyeztetéseket, szerződéses és egyéb
jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere folytatja le, illetve teszi meg.
Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Pintér Szilárd
polgármester

