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Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 27-i testületi ülésére
A Bajai Tankerülettel kötött vagyonkezelési szerződés felülvizsgálata tárgyban
Tisztelt Képviselő-testület!
A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022.(V. 24.) Korm. rendeletében arról
döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselőtestülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét maga gyakorolja.
Bácsalmás Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. március 7.
napján vagyonkezelési szerződést kötött a Szt. János u. 26; a Rákóczi u. 27; valamint a Szt. János u. 7.
szám alatti iskolaépületekre.
Az eredeti szerződés egyes egyedi körülmények miatt többször módosítva lett, azonban a
vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése mindenkor elmaradt.
2017. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megszűnt, jogutódja a Klebelsberg
Központ, mint központi szerv, amely tankerületi központokra tagolódik. Bácsalmás a Bajai
Tankerületi Központ illetékességi területén helyezkedik el.
Elengedhetetlenné vált a jogi helyzet tisztázása, így a Bajai Tankerületi Központ és Bácsalmás Város
Önkormányzata 2018. 06. 18-án vagyonkezelési szerződést kötött, 2018.06.25-én pedig az ingatlannyilvántartási bejegyzés is megtörtént.
Mivel probléma, vagy változtatásra okot adó indok egyik fél részéről sem merült fel, javasoljuk a
határozati javaslatot változatlan formában elfogadni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és az
alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel (Mötv. 47.§ /2/) elfogadni!
Határozati javaslat
Tárgy: A Bajai Tankerülettel kötött vagyonkezelési szerződés felülvizsgálata
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kezdeményezi a
Bajai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítását.
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