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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A dombóvári oktatási intézményeket érintően több átszervezésre is sor kerül a 

következő tanévtől, miután azokat jóváhagyta a Kormány köznevelésért felelős 

államtitkára az oktatásért felelős miniszter nevében eljárva. Mindez érinti az 

önkormányzati tulajdont képező, és jelenleg is az általános iskolai oktatást szolgáló 

vagyonelemeket. 

 

I. A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

feladatellátását szolgáló vagyon biztosítása a Magyarországi Evangélikus 

Egyház számára 

 

A helyi intézményrendszert leginkább befolyásoló változás a Dombóvári Belvárosi 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogának átadása a Magyarországi 

Evangélikus Egyház részére. A testület ezzel a kérdéssel előzetesen már foglalkozott, és 

2021. december 17-én úgy foglalt állást, hogy az Egyház részére biztosítani fogja a 

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátásához 

kapcsolódó, Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező vagyonelemek 

használatát a feladatellátáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állása érdekében, 

amennyiben az Egyház átveszi az intézmény fenntartását. Mivel ez visszavonhatatlanul 

meg fog történni, az ingatlanhasználatot illetően – amely három helyrajzi számot érint: 

a székhelyintézményt, a zeneiskolát, valamint a kettő közötti parkolóterületet – végleges 

döntésre van szükség: az ingyenes használatba adás 2022. szeptember 1-jétől 

határozatlan időre, de legalább 5 évre szólna. A kilenc éve állami vagyonkezelésben 

álló, értékkel érdemben már nem rendelkező ingóságok kapcsán a tulajdonjog ingyenes 

átruházására kerülne sor, ahogyan az tavaly az Esterházy Miklós Szakképző Iskola és 

Kollégium fenntartóváltásakor is történt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy 

Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tekintetében a gyermekétkeztetést 

Dombóvár Város Önkormányzata vállalta továbbra is biztosítani; ezt a névváltozáson is 

áteső és a jövőben Dombóvári Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

elnevezést viselő intézmény kapcsán is indokolt megtenni, amelynek a tálalókonyháját 

az önkormányzattal kötött bérleti szerződés alapján az Eatrend Kft. üzemelteti még 

hosszú évekig. 

 

Az újdombóvári iskolában az Alapfokú Művészeti Iskolának telephelye működik, ami 

szeptembertől is így marad, így ehhez indokolt hozzájárulni az iskolaépület 

tulajdonosaként, de itt az állami intézményfenntartó határozza meg a használati 

feltételeket. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását indítványozom. 

 

 

 

 

 

 



 

I. Határozati javaslat 

önkormányzati vagyon használatba, illetve tulajdonba adásáról a Magyarországi 

Evangélikus Egyház részére köznevelési intézmény fenntartása és működtetése 

érdekében 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Belvárosi 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásával kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek átvételére tekintettel - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 74. § (4) bekezdése szerint a Tamási Tankerületi Központot megillető 

vagyonkezelői jog megszűnése esetén - 2022. szeptember 1-jétől határozatlan időre, 

de legalább 5 évre köznevelési feladatok ellátása, köznevelési intézmény fenntartása 

és működtetése érdekében ingyenesen a Magyarországi Evangélikus Egyház 

használatába adja a  

a) Dombóvár, Hunyadi tér 23. alatti, dombóvári 1294/9 helyrajzi szám alatt 

felvett, 

b) Dombóvár, Bezerédj utca 2/B. alatti, dombóvári 1296 helyrajzi szám alatt 

felvett, 

c) Dombóvár, Hunyadi téren található, dombóvári 1294/8 helyrajzi szám alatt 

felvett  

ingatlanokat.  

 

2. A Képviselő-testület a Tamási Tankerületi Központot megillető vagyonkezelői jog 

megszűnése esetén a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

feladatellátásához kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingóságok tulajdonjogát az 

1. pont szerinti fenntartói tevékenységhez kapcsolódóan a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátásának elősegítése 

érdekében 2022. szeptember 1-jétől ingyenesen átruházza a Magyarországi 

Evangélikus Egyházra. 

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház által 

fenntartott köznevelési intézmény a köznevelési feladatainak ellátásához a 

Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló, de a Tamási Tankerületi 

Központ vagyonkezelésébe tartozó vagyonelemeket használhasson. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  

a) a Tamási Tankerületi Központot megillető vagyonkezelői jog megszűnésével 

összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, valamint 

b) az 1. és a 2. pont szerinti ingatlanhasználatról, illetve vagyonátruházásról 

szóló szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 



 

II. Határozati javaslat 

az intézményi gyermekétkeztetés biztosításáról a Dombóvári Evangélikus 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott Dombóvári Evangélikus Általános 

és Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében az intézményi gyermekétkeztetést 2022. 

szeptember 1-jétől Dombóvár Város Önkormányzata végezze önként vállalt feladatként 

– a feladat ellátását a Magyarországi Evangélikus Egyháztól átvállalva – határozatlan 

ideig azzal, hogy az Egyházat nem terheli pénzügyi hozzájárulási kötelezettség az 

önkormányzat részére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézményi gyermekétkeztetés 

ellátásáról szóló megállapodás megkötésére a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. 

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 

II. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Tamási Tankerületi Központtal a 

köznevelési közfeladatainak ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú 

vagyon tekintetében 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése értelmében 

a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a 

tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a 

köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott 

ingatlanban meg nem szűnik. A fentiek alapján a Dombóvári Belvárosi Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában már nem fog fennállni az állami fenntartó 

vagyonkezelői joga, a Szabadság utca 27. alatt található Karászi Imre Sportcsarnok 

kivételével, amely marad a Tamási Tankerületi Központ kezelésében, és csatlakozik 

hozzá az ingatlan többi része is, miután a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája átkerül a tamási székhelyű 

tankerület fenntartásába a szekszárditól, beleértve a Dombóvár, Kinizsi utca 37. alatti 

feladatellátási helyet is. Ebből következően a városban csak a JAM Központban fog 

csak „érdekeltsége” maradni a Szekszárdi Tankerületi Központnak, mégpedig a Tolna 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsán. 

 

A Tamási Tankerületi Központtal tehát új vagyonkezelési szerződés megkötésére kerül 

sor, amely a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium, valamint a Dombóvári József Attila 

Általános Iskola által használt vagyoni elemekre is kitér. 

 

 



III. Határozati javaslat 

vagyonkezelési szerződés megkötéséről a Tamási Tankerületi Központtal a 

köznevelési közfeladatainak ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú vagyon 

tekintetében 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári 

Illyés Gyula Gimnázium, a Dombóvári József Attila Általános Iskola, valamint a Tamási 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Móra Ferenc Általános Iskolája 

köznevelési feladatellátását szolgáló, 

a) a Dombóvár, Fő utca 42-44., 

b) a Dombóvár, Szabadság utca 27., 

c) a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. és 

d) a Dombóvár, Kinizsi utca 37. 

alatti ingatlanok, illetve ingatlanrészek, valamint az intézmények köznevelési 

közfeladatainak ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú ingó vagyon tekintetében a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése alapján 

fennálló vagyonkezelői joghoz kapcsolódó vagyonkezelési szerződés megkötéséhez a 

Tamási Tankerületi Központtal, és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 

                  Pintér Szilárd 

        polgármester 
 

 


