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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a 314/2012. (X.18.) számú határozatában rendelkezett az önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal jövőbeni elhelyezésével kapcsolatosan. A testület kinyilvánította,
hogy a Móra Ferenc Általános Iskola elhelyezésére szolgáló Szabadság u. 18. alatti
(dombóvári 2 hrsz.-ú), általános iskola megnevezésű ingatlan legyen Dombóvár Város
Önkormányzatának és Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának székhelye (vagyis a
Városháza), és az ingatlan jelenlegi használójának 2013. augusztus 31-ig kívánja
biztosítani az ingatlan használatát, ezt követően az iskolát a Szabadság u. 27. szám alatti
(dombóvári 88 hrsz.-ú) ingatlanban kívánja elhelyezni.
A Tolna Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás szerint a Szent István tér 1. alatti
épületet legkésőbb 2013. június 15-ig kell teljes egészében átadnunk a Dombóvári Járási
Hivatalnak, de a Kormányhivatal preferálja a közös használat mielőbbi megszüntetését.
A január 31-i ülés hasonló tárgyú előterjesztésében már tájékoztattam a testületet arról,
hogy a felhatalmazás alapján tárgyalásokat folytattam az állami intézményfenntartó
központ képviselőjével az átadási folyamatról. A Polgármesteri Hivatal január elejétől a
tornatermet már birtokba vehette irattár elhelyezése céljából, az iskola teljes átköltözésére
a tavaszi szünetben került volna sor. A képviselő-testület januárban nem fogadta el azt a
javaslatomat, hogy az épület oktatási célra való használatát április 15-ig tegyük lehetővé.
Az ülésen az is szóba került, hogy a dombóvári helyi hivatal (március 1-től a Dombóvári
Közös Önkormányzati Hivatal Dombóvári Központi Hivatala) teljes egészében nem fér el
a Bezerédj u. 14. alatti irodaházban.
Az intézmények átadásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK) kötött
megállapodásban szerepel a Szabadság u. 27. szám alatti (dombóvári 88 hrsz.-ú) ingatlan
(mivel az APOK egyik telephelye volt), így annak használatáról nem kell külön
rendelkezni (a KLIK vagyonkezelésébe került). A Móra Ferenc Iskolát, mint
tagintézményt is magában foglaló Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény fenntartója 2013. március 31-ig a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ,
április 1-től viszont már a KLIK, így az állami intézményfenntartó az iskolát minden
további nélkül elhelyezheti a vagyonkezelésébe tartozó Szabadság u. 27. alatti
ingatlanban. A rendeltetésszerű használat érdekében szükséges az épületben beruházást
eszközölni (a tűzjelző rendszer működésének biztosítása), erre a költségvetésben 1,5
millió Ft került betervezése.
A januári 31-i javaslat elutasítása mögött főként a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény év közbeni átszervezési tilalma húzódott meg. A 84. § (3) bekezdése
értelmében a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével nevelési évben iskolát nem szervezhet át, telephelyet sem változtathat meg.
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A 84. § (5) bekezdése értelmében az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést
azonban nem kell alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására azért kerül sor
tanítási évben, nevelési évben, mert a már meglévő épületet, helyiséget, területet
megfelelő időben nem lehetett birtokba venni, vagy a nevelési-oktatási intézmény által
használt épület, helyiség, terület váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű
használatra.
Dombóvár Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat még 1995-ben kötött
megállapodást a Móra Ferenc Iskola átadásáról (mellékelve). A dombóvári önkormányzat
a fenntartói jog átadásával együtt ingyenes használati jogot is biztosított a megyei
önkormányzat számára az iskola által használt ingatlanra. A megállapodás módosításával
1998-ban vált véglegessé, hogy a Szabadság u. 18. alatt kerül sor az intézmény
elhelyezésre, a használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre. A
használat időtartama, megszüntetése tekintetében nincs rendelkezés, a megállapodás 1.
pontjára is tekintettel az ingatlanhasználat kérdése nem tekinthető rendezettnek.
Március folyamán egyeztetést folytattam a Tolna Megyei Kormányhivatal és Móra Ferenc
Iskola fenntartójának illetékeseivel a helyzet megoldását illetően. Önmagában nem merült
fel törvényességi akadálya annak, hogy a dombóvári önkormányzat, mint tulajdonos hoz
egy olyan döntést, melyben kimondja, hogy a Szabadság u. 18. alatti ingatlan használatát
nem tudja tovább biztosítani és – mivel a KLIK-nek nincs rá vagyonkezelői joga – ezzel
alapot teremt arra, hogy a köznevelési törvény 84. § (5) bekezdése szerint a Móra Ferenc
Tagintézmény a nevelési évben új telephelyre költözzön, mivel a rendeltetésszerű
használat feltételei nem állnak fenn a jelenlegi telephelyén.
A Módszertani Intézmény igazgatója jelezte, hogy szükség esetén egy esetleges költözést
néhány nap alatt le tudnak bonyolítani.
A fentiek alapján indítványozom elfogadni, hogy a Szabadság u. 18. alatti (dombóvári 2
hrsz.-ú) ingatlant használatát április 30-ig biztosítsuk oktatási célra.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (X.18.) számú
határozatára tekintettel az alábbiakról rendelkezik:
A Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc
Tagintézménye elhelyezésére szolgáló Szabadság u. 18. alatti (dombóvári 2 hrsz.-ú),
általános iskola megnevezésű ingatlan használatát – a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ vagyonkezelői jogának hiányában – 2013. április 30-ig biztosítja az ingatlant
használó intézményegység és fenntartója számára, a Móra Ferenc Általános Iskola
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fenntartói jogának átadásáról a Tolna Megyei Önkormányzattal kötött megállapodást
megszűntnek tekinti az állami intézményfenntartásra tekintettel.
A Képviselő-testület a Szabadság u. 18. alatti ingatlan teljes használat 2013. május 1-től a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal számára biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot értesítse a döntésről, és a használat megszüntetésével
kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Szabó Loránd
polgármester
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