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TTIISSZZAAVVAASSVVÁÁRRII  VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL   
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500, 42/520-556 Fax.: 42/275–000 e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

- a Képviselő-testülethez – 

 

Tájékoztatás a fóliasátrak helyével kapcsolatos egyeztetés eredményéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a márciusi ülésén a Tiszavasvári középiskola igazgatójának fóliasátor 

áthelyezésével kapcsolatos kérelmével kapcsolatban felkért, hogy  

 amennyiben szükséges kezdeményezzem a KLIK és az Önkormányzat közötti 

vagyonkezelési szerződés módosítását a 2 db KITE típusú fóliasátor vonatkozásában,  

 vizsgáljam meg, hogy a fóliasátrak működtetéséhez használt eszközök selejtezése 

hogyan történt, 

 arra tekintettel, hogy a fóliasátrak szakképzési hozzájárulásból kerültek megvásárlásra, 

vizsgáljam meg a szakképzési törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, hogy milyen 

lehetőségei vannak az önkormányzatnak a sátrak további használatára vonatkozóan. 

 

Fentiekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Az oktatási intézmények működtetési jogának átadásakor valamennyi átadásra kerülő 

intézményben a Városi Kincstár leltárt készített, valamint a KIK által rendelkezésünkre 

bocsátott adattáblák is kitöltésre kerültek. A kitöltött adattáblák képezték a 2012. december 

12-én kelt átadás-átvételi megállapodásnak a mellékletét, melyek az alábbiak voltak. 

 
1. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek)ben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma 

2. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatokhoz kapcsolódó 

munkakörben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma 

3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök 

4. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó gépjárművek 

5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok ellátásához kacsolódó 

tárgyi eszközök 

6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok ellátásához kacsolódó 

gépjárművek 

7. melléklet: A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok 

8. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok ellátását biztosító 

ingatlanok 

9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő 

infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 

10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok ellátásához 

kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 

11. melléklet: Szerződések 

12. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenn-tartásához/működtetéséhez 

kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (12., 12/a) 

13. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenn-tartásához/működtetéséhez 

kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek 

14. melléklet: A köznevelési intézmények fenntartásával/működtetésével kapcsolatos folyamatban levő, 

tervezett közbeszerzések (14., 14/a.) 

15. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek  
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Fentebb hivatkozott megállapodás megkötését követően 2013. januárjában került elfogadásra 

a KIK és az önkormányzat közötti vagyonkezelési szerződés, melynek mellékletét fentebb 

felsorolt mellékletek közül a 3-10. mellékletek képezték.  

 

A kitöltött adattábláktól függetlenül a papír alapon elkészült leltárívek átadásra kerültek az 

önkormányzat részére, aki azt papír alapon átadta a KIK-nek, valamint a könyvelésben is 

átvezetésre kerültek, mint vagyonkezelésbe átadott vagyontárgyak. A leltáríven hideg 

hajtatóház megnevezés alatt szerepel a fólia.  Az előterjesztés mellékleteként csatolom az 

épületek, egyéb építmények kartonlistáját, valamint a leltári ívet melyen a 03266 leltári 

számon szerepel a fólia.  

 

Megállapítható tehát, hogy átadásra kerültek a fóliasátrak és azok működtetéséhez szükséges 

eszközök, csupán a vagyonkezelési szerződésből maradtak ki, melynek ezzel kapcsolatos 

módosítását kezdeményezem a KIK felé.  

 

A fóliasátrak működtetéséhez használt valamennyi eszköz szintén átadásra került a KIK 

részére, náluk van nyilvántartva, így ha selejtezésre kerültek annak náluk kell, hogy nyoma 

legyen, az eszköz nyilvántartójának kell azt átvezetni, illetve kivezetni. Igazgató úr 

tájékoztatása alapján évente leltároznak az intézményben, így ha valamely eszköz nem lelhető 

fel azt ki kellett vezetniük. 

 

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV 

tv. 22.§ (3) bekezdése értelmében: 

„Ha a támogatásban részesülő a támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott 

célra fordítja, vagy a kapott támogatásból beszerzett eszközt, illetve megvalósított 

létesítményt nem a támogatási szerződésben meghatározott rendeltetésének megfelelően 

használja, továbbá a beszerzett eszköz a támogatási szerződésben meghatározott idő előtt 

kikerül a kedvezményezett birtokából, illetve a létesítményt megszünteti, a kapott összeget 

visszafizetendő kölcsönként kell kezelni, és azt a támogatás folyósításától a mindenkori 

jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar 

Államkincstárnál vezetett számlájára az alaprész javára vissza kell fizetni. A visszafizetett 

támogatás összegével a tőketartalékot – a lekötött tartalék megszüntetése után – csökkenteni 

kell.” 

 

Az önkormányzatnak nem célja az, hogy a fóliasátrat ne a meghatározott célra fordítsa, nem 

akarja megszüntetni a létesítményt, így a visszafizetés lehetősége sem merülhet fel. 

 

Igazgató úr a márciusi testületi ülésen jelezte, hogy szakképzés iskolai tanműhelyben, illetve 

vállalati gyakorlóhelyen tanulószerződés keretében történhet. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv. (továbbiakban: Szt.) 4.§-a meghatározza a 

szakképzés intézményeit, melyek az alábbiak: 

 

„4. § (1) A szakképzés intézményei: 

a) a szakközépiskola, 

b) a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát is 

[a továbbiakban az a) és b) pont alattiak együtt: szakképző iskola], 

c) az állami felnőttképzési intézmény, valamint 
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d) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai 

képzést folytató intézmény. 

(2) A szakképző iskola a szakképzési feladata hatékonyabb ellátása érdekében - az e 

törvényben meghatározott esetekben - térségi integrált szakképző központ keretében működik. 

(3) A szakképző iskola létesítésére, fenntartására és működésére - e törvény 

rendelkezéseinek figyelembevételével - a nemzeti köznevelésről szóló törvény, a térségi 

integrált szakképző központ létesítésére, fenntartására és működésére e törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

(4) Jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egyéni vállalkozó, jogi személyek 

és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságai szakképző iskola fenntartása 

nélkül, más szervezeti keretben is folytathatnak iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati 

képzést.” 

 

„43. § (1) Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy - a 

(2) bekezdésben meghatározott - egyéb olyan szerv, szervezet (a továbbiakban együtt: 

gyakorlati képzést szervező szervezet) köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult 

szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: 

nyilvántartás) szerepel. 

(2) A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet 

a) a köznevelési intézmények kivételével az Egészségügy, az Egészségügyi technika, a 

Szociális, a Pedagógia, a Képző- és iparművészet, a Hang-, film és színháztechnika ágazatba 

tartozó, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések 

megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező 

aa) költségvetési szervként működő intézmény, 

ab) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, 

ac) ab) alpontban meghatározottak fenntartásában működő intézmény, továbbá 

b) a Mezőgazdaság, a Kertészet és parképítés, valamint az Élelmiszeripar ágazatba tartozó 

gyakorlati képzést szervező őstermelő, 

c) az 5. § (14) bekezdése szerinti miniszter az általa fenntartott szakképző iskola tanulója 

tekintetében, amennyiben a tanuló a szakképző iskola termelői tevékenységet folytató saját 

tangazdaságában, tanüzemében - az 5. § (14) bekezdése szerinti szakképesítésre történő 

felkészítés keretében - vesz részt gyakorlati képzésen.” 

 

Az Szt. hivatkozott §-ai alapján az önkormányzat nem minősül szakképzési intézménynek és 

tanulószerződést sem köthet. Jelen esetben nem arról van szó, hogy az önkormányzat szervezi 

a gyakorlati képezést, hanem arról hogy a szakközépiskolának, mint szakképzési 

intézménynek nyújtott segítséget abban, hogy biztosította a gyakorlati képzés helyszínének az 

általa bérelt, a tiszavasvári 0289/25 hrsz-ú magán tulajdonban lévő ingatlanrészt. 

 

 

Szabó Zoltán igazgató úr rendelkezésemre bocsátotta a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatal tájékoztatását (előterjesztés 2. melléklete) a fóliasátrak elhelyezésének lehetséges 

helyéről, valamint arról, hogy a sátrak kialakítása csak az Örökségvédelmi Hivatal által 

kiadott engedély alapján végezhető el. Az Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatása szerint a 

sátrak paramétereinek ismeretében határozható meg konkrétan, hogy azok a javasolt 

területrészen a szükséges védőtávolságok betartása mellet elhelyezhetők-e. Jelenleg tehát a 

fóliasátrak középiskola területén történő elhelyezésére nincs engedélye az iskolának. 

 

Időközben a Polgármesteri Hivatal és a Városi Kincstár munkatársai egyeztetést folytattak a 

Szabó Zoltán igazgató úrral a fóliasátrak áthelyezésével kapcsolatban. Szóban 
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megállapodtunk abban, hogy a sátrak maradnak a jelenlegi helyükön, hiszen az önkormányzat 

a közmunkaprogram mezőgazdasági projektelemét itt valósítja meg, hiszen a közmunka 

programban vállalt kötelezettségeinket is teljesíteni kell.  

Az áthelyezéshez szükséges engedélyezési eljárás miatt egyébként is jelentősen benne 

lennének a mezőgazdasági szezonban. Így a sátrakat továbbra is a Kincstárral közösen van 

lehetőségük használni.  

 

Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy a szóban forgó fóliasátrak nem az ún. 

vándorfóliának (a vándorfólia minden eleme mobil, összerakható, nincs rajta hegesztés, 

összekapcsolható lábakon álló vázrendszer) felelnek meg, nagy valószínűséggel lebontás után 

a fóliarésze nem lesz újra használható, a vázrész is tönkre menne. 

 

 

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatásomat elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

 

Tiszavasvári, 2015. április 17. 

 

                                                                                        Dr. Fülöp Erik 

                                                                                         polgármester 
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az előterjesztés 1. melléklete 
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az előterjesztés 2. melléklete 
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határozat-tervezet 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

………/2015. (IV.23.) Kt. számú 

határozata 

 
Tájékoztatás a fóliasátrak helyével kapcsolatos egyeztetés eredményéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított hatáskörében 

eljárva a fóliasátrak helyével kapcsolatos egyeztetés eredményéről szóló tájékoztatásban 

foglaltakat tudomásul veszi. 

 

 

Határidő: nincs                                               Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 


