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Tájékoztató 

a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői beszámolójáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Aszód Város Önkormányzata és a Dunakeszi Tankerületi Központ között 2016. december 12 

napján vagyonkezelési szerződés jött létre. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 74. § 

(4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan 

a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési 

közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. 

A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz 

kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni 

kell. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. I. félévi munkatervében tervezete 

megtárgyalni a Beszámoló a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői tevékenységéről 

szóló  napirendet. 

A 2016. december 12-én ellenjegyzett vagyonkezelési szerződés 15.pontja szerint  az  Átvevő 

köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályokban, 

valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási és 

elszámolási kötelezettségeket. 

Ezen túlmenően a 2016. december 12-én ellenjegyzett vagyonkezelési szerződés 16.  pontja 

szerint   a vagyonkezelésre átadott eszközöket az Átvevő az Önkormányzat tulajdonaként, 

elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladatellátási helyenként főkönyvi és 

analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt az Átvevő Számviteli Politikájában rögzített 

leírási kulcsok alapján kell elszámolni. Az Átvevő köteles az Önkormányzat részére 

negyedévente a negyedévet követő hónap 10. napjáig – a negyedik negyedévet követően január 

31-ig – írásban adatot szolgáltatni az eszközök bruttó értékében történt változásról, a 

tárgynegyedévben elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév 

végén meglévő állomány bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (8)   

bekezdése értelmében a  vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés 

érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint - a személyes adatok 
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védelmére vonatkozó szabályok megtartásával - az önkormányzati vagyonra és 

vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. 

Fentiekre hivatkozással felkértük a Dunakeszi Tankerületet a beszámoló elkészítésére. 

 A Dunakeszi Tankerületi Központ a csatolt 2019. évi vagyonkezelési beszámoló elkészítésével 

tett eleget beszámolási kötelezettségének, amely jelen határozati javaslat mellékletét képezi. 

 

Határozati javaslat 

Aszód Város Önkormányzata                /2020. (V. 20.) határozata 

a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői beszámolójáról 

 

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a mellékletként 

csatolt - Dunakeszi Tankerületi Központ 2016. december 12 napján vagyonkezelési szerződés 

alapján elkészített, jelen határozat mellékletét képező 2019. évi vagyonkezelői beszámolóját 

tudomásul veszi. 
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