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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium állami fenntartója a tavasz 

folyamán fordult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felé kezdeményezéssel a 

fenntartói jogok és kötelezettségek átvétele érdekében. Az együttműködés létrejött, így 

az intézmény új fenntartóval vág neki a most kezdődő tanévnek. A fenntartó a Máltai 

Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, mivel oktatási ügyek a Szeretetszolgálaton belül 

elkülönülnek és ehhez a civil szervezethez tartoznak. 

 

A fenntartóváltást a júniusban képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

határozatommal támogattam, valamint arról is született döntés, hogy az önkormányzat 

a Tolna Megyei Szakképzési Centrumot megillető vagyonkezelői jog megszűnése 

esetén 2021. szeptember 1-jétől határozatlan időre, de legalább 5 évre szakképzési és 

köznevelési feladatok ellátása, szakképző intézmény fenntartása és működtetése 

érdekében ingyenesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 

használatába adja a Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti, dombóvári 967/2 helyrajzi 

számú ingatlant azzal, hogy az Alapítvány vagyonhasználata nem terjed ki a 

Buzánszky Jenő Sportkomplexum műfüves pályájára és kültéri öltöző épületére, 

valamint a tálalókonyhához tartozó helyiségekre.  

 

A nyár folyamán a Centrum jelezte, hogy a szakképzésért felelős miniszternek a 

fenntartás átadásáról hozott döntése alapján 2021. augusztus utolsó napjával a 

szakképzési alapfeladat ellátása az érintett ingatlanban a Centrum részéről megszűnik, 

így ettől az időponttól kezdve a Centrumot – a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. 

törvény 26. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a törvény erejénél fogva nem 

illeti meg vagyonkezelői jog a dombóvári önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra 

és ingóra vonatkozóan az Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium 

vonatkozásában. Mindezek alapján sor került egy megállapodás megkötésére a 

vagyonkezelői jog megszűnéséből eredő jogkövetkezményekről. Ennek melléklete a 

vagyonkezelésből kikerülő ingóságok köre, valamint az ingatlanok eszközkartonja. A 

két érintett ingatlan – az iskola és mellette lévő parkolóterület – az önkormányzat 

vagyonnyilvántartásába fog visszakerülni. A megállapodásban rögzítésre került, hogy 

a feleknek a Centrum vagyonkezelői jogának megszűnésével összefüggésben 

egymással szemben nem áll fenn megtérítési igényük, sem a vagyonkezeléssel érintett 

vagyonon eszközölt felújítások és beruházások, sem az elszámolt értékcsökkenés 

megtérülésével kapcsolatban. 

 

A Centrum által megvalósított beruházások és fejlesztések tekintetében fenntartási 

kötelezettség egy pályázat kapcsán áll fenn, ez a Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Program Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek 

részére tárgyú felhívására KEHOP-5.2.11-16-2017-00137 azonosító számon regisztrált 

támogatási kérelemhez kapcsolódik. Az iskolaépületre felhelyezett napelemes rendszer 

és a hozzá tartozó inverterek a Centrum tulajdonát fogják képezni továbbra is, amely 

kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt fenntartási időszakában a saját költségére 

végzi el a napelemes rendszer rendeltetésszerű használatával járó karbantartást és 



javítást, a tulajdonost és a vagyonhasználót pedig értelemszerűen ebben 

együttműködés terheli. 

 

A Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvánnyal a vagyonhasználati szerződés 

megkötésre került, és a Centrum vagyonkezelői joga megszűnésével hatályba is lép 

szeptember 1-jével. A fenntartó javára az ingatlan-nyilvántartásba használati jog kerül 

bejegyzésre, az ingóságok tulajdonjoga pedig ingyenesen átszáll rá a júniusi döntésem 

szerint szakképzési, illetve a köznevelési feladatok ellátásának elősegítése érdekében. 

A vagyon átadására, illetve átvételére dokumentáltan kerül sor. 

 

Az Alapítvány részéről a szükséges alapítói döntések a nyáron megszülettek, a 

működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a Tolna Megyei Kormányhivatal 

megadta, az elvárt tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. Az intézmény új 

elnevezése: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium. 

 

A gyermekvédelmi törvény szerint nem állami fenntartású szakképzési intézményben 

az önkormányzatot nem terheli a gyermekétkeztetés ellátása, így e vonatkozásban még 

szükséges volt egyeztetni az új fenntartóval. Arra megállapodásra jutottunk, hogy az 

Alapítvány megbízásából, az önkormányzat önként vállalt feladatként továbbra is 

változatlan feltételek szerint végezze a Szakképző Iskolába járó tanulók étkeztetését, 

amely magában foglalja az állami támogatás igénylését, a térítési díj megállapítását és 

beszedését is, a fenntartót pedig nem terhelné pénzügyi hozzájárulási kötelezettség. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom  

 

Határozati javaslat 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium intézményben a gyermekétkeztetési feladat ellátásáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 

tájékoztatását a Tolna Megyei Szakképzési Centrum részét képező Esterházy 

Miklós Szakképző Iskola és Kollégium fenntartóváltásáról és ennek következtében 

a Tolna Megyei Szakképzési Centrumot megillető vagyonkezelői jog 

megszűnéséről az intézmény szakképzési alapfeladatának ellátását szolgáló 

önkormányzati tulajdonú ingatlanra és ingóra vonatkozóan, valamint a 

vagyonkezelői jog megszűnéséből eredő jogkövetkezmények kapcsán a Tolna 

Megyei Szakképzési Centrummal kötött megállapodásról, illetve az ezzel 

kapcsolatos intézkedésekről. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tekintetében a 

gyermekétkeztetést 2021. szeptember 1-jétől Dombóvár Város Önkormányzata 

végezze önként vállalt feladatként – a feladat ellátását a Máltai Szeretetszolgálat 

Iskola Alapítványtól átvállalva – határozatlan ideig azzal, hogy az Alapítványt nem 

terheli pénzügyi hozzájárulási kötelezettség az önkormányzat részére.  



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gyermekétkeztetés átvállalásáról 

és a feladatellátásáról szóló megállapodás megkötésére a Máltai Szeretetszolgálat 

Iskola Alapítvánnyal. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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