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Tisztelt Közgyűlés! 

A szakképző intézmények átszervezésével kapcsolatos, törvény által előírt feladatok elvégzésével 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése már kettő alkalommal is foglalkozott, hiszen a Tisztelt 
Közgyűlés a 252/2015. (X.29.) számú határozatával rendelkezett az Önkormányzat tulajdonát képző 
szakképző intézmények „iskolai részeinek"- , majd a 343/2016. (Xll.15.) számú határozatával 
rendelkezett a „kollégiumi részek" Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére történő átadásáról, a 
szükséges vagyonkezelési és egyéb szerződések megkötéséről, Polgármester Úr általi aláírásáról. 

A Tisztelt Közgyűlés által elfogadott szerződések a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a fenntartó 
Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal részéről sem 2015-ben, sem 2016-ban nem kerültek aláírásra, annak ellenére, 
hogy a szakképzési feladatok zavartalan ellátása érdekében a Nyíregyházi Szakképzési Centrum az 
átadás tárgyát képező ingatlan és ingó vagyon birtokában volt, azokat használta. A nézeteltérés az 
érintett felek között a jogszabály eltérő értelmezéséből adódott, mivel a Nyíregyházi Szakképzési 
Centrum igényt tartott az Önkormányzat tulajdonát képező, de a NYÍRVIDÉK Képző Központ 
Nonprofit Kft. használatában lévő, Nyíregyháza, Árok u. 53. szám alatti, 1022/1 hrsz.-ú., 1022/2 hrsz.
ú. és 1022/4 hrsz.-ú ingatlanok átadására is, míg az Önkormányzat nem szándékozta ezen 
ingatlanokat átadni. Ezen ingatlanok tekintetében 2020. október 29. napjáig haszonélvezeti jog került 
kikötésre a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. javára. 

Az érintett felek az átadás-átvételi szabályokat rögzítő Közgyűlési határozatok elfogadás óta 
folyamatosan egyeztettek, melynek eredményeképpen aláírásra került a szakképzési intézmények 
„iskolai és kollégiumi részeinek" vagyonkezelésbe történő átadás-átvételére vonatkozó szerződés; az 
Önkormányzat tulajdonát képező, NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. által is használt, 
Nyíregyháza, Árok u. 53. szám alatti, 1022/1 hrsz.-ú., 1022/2 hrsz.-ú. és 1022/4 hrsz.-ú ingatlanok 
vagyonkezelésbe történő átadás-átvételét rögzítő szerződés a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit 
Kft. javára kikötött haszonélvezeti jog fenntartása mellett; aláírásra került továbbá a Nyíregyháza, 
Árok u. 53. szám alatti ingatlanok NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. és Nyíregyházi 
Szakképzési Centrum általi közös használatát szabályozó szerződés; illetve a NYÍRVIDÉK Képző 
Központ Nonprofit Kft. tulajdonát képező, ingó vagyontárgyak Nyíregyházi Szakképzési Centrum általi 
használatát biztosító megállapodás is, mely dokumentumok a Vagyongazdálkodási Osztályon 
megtekinthetők . 

Tekintettel arra, hogy az érintetteknek sikerült álláspontjaikat közelíteni, nézeteltérésüket békés 
úton, megegyezéssel rendezni, mely egyeztetés eredményeként a szerződések aláírásra kerültek, 
javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek a szerződések aláírásáról szóló jelen tájékoztató utólagos 
tudomásul vételét. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 

Nyíregyháza, 2018. október 08. 

Tisztelettel: 

Dr 1 Kovács Ferenc / 
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Határozat-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.„. /2018.(X.18.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum között 
megkötött, szakképző intézmények átszervezésével kapcsolatos szerződések aláírásáról 

A Közgyűlés 

1./ a tájékoztatót megtárgyalta 

2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum között 
létrejött szerződések aláírására vonatkozó jelen tájékoztatót tudomásul veszi. 

Nyíregyháza, 2018. október 18. 

A határozatot kapják: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3./ KÖZIM vezetője 
4./ Nyíregyházi Szakképzési Centrum vezetője 
5./ a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. vezetője 


