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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2023. március 23-i soron kívüli nyílt ülésére 

a Déli Agrárszakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés megkötéséről 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata valamit a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium 2015. március 31-én kötött szerződést az intézmény ingó és ingatlan 

vagyonának ingyenes kezeléséről.  

A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2020. július 1-e óta a 

Déli Agrárszakképzési Centrumhoz tartozik. A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

értelmében a 21/B § -a szerint „(1) Vagyonkezelési szerződés a szakképzésialapfeladat-

ellátást és a szakképző intézmény által szervezett szakmai képzést szolgáló állami tulajdon 

vonatkozásában kizárólag önálló költségvetési szervként működő állami szakképző 

intézménnyel és szakképzési centrummal köthető.” 

„(2) Az állami szakképző intézmény szakképzési alapfeladatának ellátását szolgáló, a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra és ingóra vonatkozóan az állami szakképző 

intézményt, a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a 

szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a szakképzési 

alapfeladat ellátása az érintett ingatlanban meg nem szűnik. A helyi önkormányzat a 

vagyonkezelői jog fennállása alatt a szakképzésialapfeladat-ellátást szolgáló ingatlant és 

ingót nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, azon osztott tulajdont 

nem létesíthet és bérbe nem adhatja. A felek megállapodásának eltérő rendelkezése 

hiányában nem keletkezik állami tulajdon az e § szerinti ingatlanon vagy ingón végzett 

értéknövelő beruházással.” 

Fentiek értelmében az ingó és ingatlan vagyonelemek tekintetében a vagyonkezelő 

személyében beállt változás miatt rendelkezni szükséges. A Vagyonkezelési szerződés 

aktualizálását (lsd. 1. sz. melléklet) a Déli Agrárképzési Centrum elkészített és részünkre 

megküldte. 

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni!  

 

 

 

 



Marcali Város Önkormányzatának  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Déli Agrárképzési Centrummal 

kötendő vagyonkezelési szerződésről szóló előterjesztést megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Déli Agrárképzési Centrummal kötött 

vagyonkezelési szerződésnek az előterjesztéshez mellékelt tartalommal történő aláírására. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 
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         Dr. Sütő László sk. 

            polgármester 

 

 

Marcali, 2023. március 16. 


