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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2021. szeptember 29-i ülésére: 

Döntés az Esztergomi Tankerületi Központtal kötendő Vagyonkezelési szerződés 

megkötéséről  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mogyorósbánya Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 

2013. január 1-ei hatállyal, - a KIK és több más önkormányzat esetében írásban megkötött 

vagyonkezelési szerződés mintájára, - a törvényi háttér és kölcsönös ráutaló magatartás 

alapján vagyonkezelési jogviszony jött létre az érintett ingó és ingatlan vagyonelemek körét 

érintően. Ezen vagyonkezelési jogviszony az ingatlanvagyon tekintetében a Mogyorósbánya 

belterület 268/2 hrsz.-ú ingatlant érintette. 

 

Az Esztergomi Tankerületi Központ a Tatabányai Tankerületi Központból történő kiválás 

útján 2018. július 1-jén jön létre. Az Esztergomi Tankerületi Központ fenntartásába kerülnek 

a feladatellátási területén székhellyel rendelkező, 2018. július 1-jét megelőzően a Tatabányai 

Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények. 

 

Az Esztergomi Tankerületi Központ a feladatellátási területén székhellyel rendelkező, 2018. 

július 1-jét megelőzően a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési 

intézmények elhelyezést szolgáló önkormányzati tulajdonú épületek vagyonkezelői joga is – 

változatlan tartalommal – átszállt az Esztergomi Tankerületi Központra. 

 

2018. július 1. napjával a Tatabányai Tankerületi Központról az Esztergomi Tankerületi 

Központra szállt át a korábbi vagyonkezelési jogviszonnyal érintett ingó és ingatlanvagyon, 

az ingatlanvagyon tekintetében a Mogyorósbánya belterület 268/2 hrsz.-ú ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadára vonatkozó, korábban a Tatabányai Tankerületi Központot illető 
vagyonkezelői jog. 

 

Mogyorósbánya Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 

a törvényi háttér és kölcsönös ráutaló magatartás alapján létrejött vagyonkezelési jogviszonyt 

a Felek – az eddig működő gyakorlat szerint – a mai napig irányadónak tekintik, illetve 

tekintették, azonban a jogviszonyukat, az arra vonatkozó rendelkezéséket a melléklet szerinti 

Vagyonkezelési szerződés tartalma szerint kívánják elfogadni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vagyonkezelési szerződést a melléklet szerinti 

tartalommal fogadja el, és hozza meg az alábbi határozatot: 

 

 

 

 



        

…/2021. (IX.29.) Kt. határozat 

 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Esztergomi Tankerületi 

Központtal kötendő Vagyonkezelési szerződést elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

Havrancsik Tibor 

          polgármester 


