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Előterjesztés  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2023. február 21-i ülésére 

 

Tárgy: I. A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között 

létrejött vagyonkezelési szerződés 2. sz. módosítása 

 II. A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között 

a Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett intézmény(ek) állami 

működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, 

valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-

átvételéről szóló megállapodás 2. sz. módosítása 

III. A Lajosmizse, Dózsa György út 82. szám alatti telephelyen történő köznevelési 

feladat megszűnésének tudomásul vétele és helyiség használati szerződés módosítása 

 

Iktatószám: LMKOH/1150-2/2023. 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I-III. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezési alapján 2016. 

december 13-án vagyonkezelési szerződés és a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, 

valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről 

szóló megállapodás jött létre a 6050 Lajosmizse, Mizsei u. 9. sz. alatti köznevelési feladatot 

szolgáló ingatlan vonatkozásában.  

 

A Kecskeméti Tankerületi Központ tankerületi igazgatója hatáskörében eljáró szakmai 

vezető Pálfi Tamás Ferenc Úr tájékoztatott, hogy miniszteri döntésben engedélyezésre került a 

6050 Lajosmizse, Mizsei utca 9. (Gépállomási Iskola) és a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 

82. (Pártház-Kis tornaterem) szám alatti telephelyek megszüntetése.    

 

A feladatellátási helyek megszüntetését a fenntartó tankerületi központ a következők 

miatt kezdeményezte: 

- a Kis tornaterem már hosszú idő óta kihasználatlan volt, ott már nem folyt köznevelési 

munka; 

- az EFOP-4.1.2-17-2017-00077 projekt keretében 9 db oktatóhelyiséget tartalmazó, 

különálló épülettel történő iskolabővítést megvalósító beruházás átadásával a Lajosmizse, 

Mizse utca 9. szám alatti Gépállomási iskolából annak tanulói és pedagógusai az intézmény 

székhelyére költöztek át, így a Gépállomási iskolában a köznevelési közfeladatellátás 

megszűnt.  

 

A 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 82. szám alatti telephely (Kis tornaterem) nem került 

vagyonkezelésbe adásra a Kecskeméti Tankerületi Központnak és a vagyonkezelési 

szerződéssel egyidőben megkötött használati megállapodás sem rendelkezik róla. A helyiség 

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola általi használatáról a KLIK/025/747-1/2017 

iktatószámú helyiséghasználati szerződés rendelkezik, amelynek módosítása vált szükségessé.  

 

A 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 9. szám alatti Gépállomási iskola esetében az ingatlan-

nyilvántartásban 844/1. hrsz. alatt be van jegyezve a Kecskeméti Tankerületi Központ 

vagyonkezelői joga, melynek törlése vagyonkezelési szerződés ilyen tartalmú módosításával 

valósítható meg, ezt ügyvéd, vagy közjegyző által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. A 

vagyonkezelési szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadásra, majd módosításra került a 

Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett intézmény(ek) állami működtetésbe 

vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a 
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feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló 

megállapodás, amelynek szintén módosítása szükséges. 

 

Fentiekre tekintettel szükséges a vagyonkezelői szerződés módosítása, a Lajosmizse Város 

Önkormányzata által működtetett intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 

vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás módosítása, valamint 

a Kistornaterem vonatkozásában a helyiség használati szerződés módosítása.  

A szerződés-módosítások nem kerülnek az előterjesztés mellékleteként csatolásra, azok a 

Hivatalban, a Vezetői referens II-nél megtekinthetők.  

 

A köznevelési feladat ugyan 2022. augusztus 31. napjával megszűnt a két telephelyen, azonban 

az átvételt 2023. március 1. napjával javaslom megtenni.   

 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 

Lajosmizse, 2023. február 1. 
 

 

Basky András sk. 

                                                                                                                     polgármester    
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I. Határozat-tervezet 

 

      /2023.(...) ÖH 

A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között 

létrejött vagyonkezelési szerződés 2. sz. módosítása 

 

 Határozat 

 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi 

Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés 2. sz. módosítását, - mely a Lajosmizse, 

Mizsei utca 9. sz. alatti ingatlan Gépállomási Iskola visszaadásával kapcsolatos - aláírja.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert, hogy az 1.) ponthoz kapcsolódó vagyonkezelési szerződés 2. sz. 

módosítással összefüggésben valamennyi intézkedést megtegyen.    

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2023. február 21.  
 

 

 

 

II.  Határozat-tervezet 

 

 

      /2023.(...) ÖH 

A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között a 

Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett intézmény(ek) állami működtetésbe 

vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a 

feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló 

megállapodás 2. sz. módosítása  

 

 Határozat 

 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett Lajosmizsei 

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetésbe adásával összefüggő, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 

vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás 2. sz. módosítását, 

- mely a Lajosmizse, Mizsei utca 9. sz. alatti Gépállomási Iskola visszaadásával 

kapcsolatos - aláírja.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert, hogy az 1.) ponthoz kapcsolódó megállapodás-módosítással 

összefüggésben valamennyi intézkedést megtegyen.     

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2023. február 21.  
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III.  Határozat-tervezet 

 

 

      /2023.(...) ÖH 

A Lajosmizse, Dózsa György út 82. szám alatti telephelyen történő köznevelési feladat 

megszűnésének tudomásul vétele és helyiség használati szerződés módosítása  

 

 Határozat 

 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Fekete 

István Sportiskolai Általános Iskola a 6050-Lajosmizse, Dózsa György út 82. szám alatti 

ingatlant (Kis tornaterem) nem kívánja a továbbiakban köznevelési célokra használni, azt 

az Önkormányzat részére visszaadja.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata, a Kecskeméti Tankerületi 

Központ között és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 

Szervezete között létrejött KLIK/025/747-1/2017 sz. helyiség használati szerződés 

módosítását mely a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 82. Kis tornaterem visszaadásával 

kapcsolatos - aláírja.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város 

Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét Zsolnainé Cserni 

Andreát, hogy az 1.) ponthoz kapcsolódó döntéssel összefüggésben valamennyi szükséges 

intézkedést megtegyen.     

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2023. február 21.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


