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Tisztelt Képviselő-testület!
Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Kazincbarcikai Tankerületi
Központ (a továbbiakban: Tankerület) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
223/2016. (XII.5.) határozata alapján 2017.01.01. napjával vagyonkezelési szerződést kötött a
köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon vagyonkezelésbe adására.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4)
bekezdése alapján 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.
I.
A Tankerület részére vagyonkezelésbe adott ingatlanok felülvizsgálata során megállapításra
került, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, ózdi belterületi 6934 hrsz-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, 2866 m2 alapterületű ingatlan (1.-2. melléklet) – melyet az Ózdi József
Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjai az iskola vagyonkezelésbe adását
megelőzően is sporttevékenységre használtak – nem került átadásra a Tankerület részére.
Tekintettel arra, hogy a továbbiakban is a középiskola diákjai használják az ingatlant,
javaslom 2017. október 1. napjától a Tankerület részére vagyonkezelésbe adni.
II.
Fidrus Péter alpolgármester a Csépányi Úti Általános iskola egy tantermének barátságosabbá,
otthonosabbá tétele érdekében 31.496 Ft értében (nyilvántartási érték) 4 db függönyt adott át
az iskola részére. Tekintettel arra, hogy a függönyök az Önkormányzat tulajdonában vannak,
célszerű azokat szintén 2017. október 1. napjával vagyonkezelésbe adni a Tankerület részére.
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Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (IX.28.) határozata
a Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:

1.

A Képviselő-testület az ózdi belterületi 6934
lévő, 2866 m2 alapterületű, beépítetlen
sportpályaként funkcionáló ingatlant 2017.
Tankerületi Központ (3700 Kazincbarcika,
mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat
ellátása az adott ingatlanon meg nem szűnik.

hrsz-ú, természetben az Ózd, Bem úton
terület megnevezésű, a valóságban
október 1. napjával a Kazincbarcikai
Rákóczi tér 6.) vagyonkezelésbe adja
a tankerületi központ részéről történő

2.

A Képviselő-testület 4 db kisértékű függönyt (nyilvántartási érték összesen: 31.496 Ft)
2017. október 1. napjával a Kazincbarcikai Tankerületi Központ vagyonkezelésbe
adja.
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