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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. 
január 1. napjától az állam gondoskodik az általános iskolai a köznevelési alapfeladatok 
ellátásáról Felcsút községben. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (KIK) 
jelölte ki az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei 
gyakorlására. 

A KIK 2013. január 1. napjától az önkormányzattal kötött megállapodás alapján működteti az 
Endresz György Általános Iskolát mellyel kapcsolatban – a csatolt szerződés-tervezet 
aláírását követően – vagyonkezelői joggal fog rendelkezni. A vagyonkezelői jog korlátai 
többek között az alábbiak: 

- a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

- a vagyont biztosítékul nem adhatja 
- a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet 

- a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, 
valamint 

- polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást 
a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban 
sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön 
jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz 
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást. 

Ugyanakkor a KIK a vagyon hasznosítása körében saját költségvetése terhére viseli többek 
között az alábbi költségeket: 

- A KIK viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről 

- A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

A KIK saját költségvetése terhére, az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása esetén: 

- jogosult a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a 
mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő 
rögzítésével járó műveletet 

- jogosult az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 
felújítást végezni 

- A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet 
ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot 
írásban tájékoztatni 
 

Fentieken túl a megkötendő vagyonkezelési szerződésben szükséges meghatározni azokat az 
egyéb körülményeket, melyek az oktatási intézmény fizikai sajátosságaiból adódóan 
üzemeltetési többletköltséget keletkeztethetnek, és amelyek az oktatási intézmény 
alapfeladatainak ellátásához feltétlenül szükségesek. 



Felcsút esetében ilyen kérdés a Sportcsarnok igénybevétele kapcsán merült fel. Korábban is a 
Sportcsarnok ingyenes használatával biztosítottuk az – akkor még önkormányzati fenntartású 
– általános iskolánk tanulói számára előírt kötelező testnevelésórák és tanórán kívüli 
foglalkozás helyszínét.  

Úgy vélem, azzal, hogy az iskola fenntartójának személyében változás következett be, még 
ugyanazok a felcsúti gyerekek használják a Sportcsarnokot, akik korábban használták: ők a 
mi gyermekeink, az oktatási intézmény és a Sportcsarnok is értük és a felcsúti polgárokért 
van. Ennek alapján nem tartom méltányosnak a Sportcsarnok használatáért bármely 
jogcímen díjat szedni, mivel erkölcsi kötelességünk támogatni mind a gyermekeinket, mind 
pedig az ő testi fejlődésüket. Amennyiben a Tisztelt Képviselők véleményemmel egyetértenek, 
úgy kérem, hogy a vagyonkezelési szerződés 27. pontja szerint a Sportcsarnok használatát a 
KIK részére ingyenesen biztosítsuk.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a 
csatolt szerződés-tervezet szerint részemre felhatalmazást adni a vagyonkezelési szerződés 
aláírására. 
 
Felcsút, 2013. január ….  
 

Mészáros Lőrinc  
   polgármester 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2013 (I.28.) számú határozata 

Vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról Felcsút Község Önkormányzata és a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ között 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút Község Önkormányzata és a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központ között – az Endresz György Általános Iskola 
vonatkozásában – vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról határoz jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. 
 

      Határidő:  2013. február 15. 
     Felelős:  Mészáros Lőrinc polgármester 


