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Bizottság Hatáskör 
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Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport 
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Meghívott: 
Dr. Páva Zsolt  polgármester –7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
 
 
 
A határozatot kapják: 
Dr. Páva Zsolt  polgármester –7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 165/2009. (XI. 5.) sz. határozatával döntött 
arról, hogy mint a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskolát Fenntartó Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja csatlakozik a PANNON Szakképzés 
Szervezési Társuláshoz.  

Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere 2013. április 22-én kelt levelében az 
alábbiakról tájékoztatott:  

Az Országgyűlés 2012. december 17-én fogadta el a szakképzésről szóló 2011. évi. 
CLXXXVII. törvény módosítását. A 2012. december 27. napjától hatályos 2011. évi. 
CLXXXVII. törvény a következő 92/A. §-al egészült ki: 
„A Kt. 89/B. § (2) bekezdése szerint létrejött szakképzés-szervezési társulás 2012. december 
31-én megszűnik, tulajdonát és az e napon fennálló kötelezettségeit a társulás tagjai az 
általuk ezen időpontig megkötött megállapodásban megosztják egymás között. A társulás 
mindazon vagyonát, amely 2012. december 31-éig szakképzési feladatellátási célokat szolgált, 
a társulás tagjai 2013. január 1. napjával vagyonkezelésbe átadják az állami 
intézményfenntartó központnak mindaddig, amíg ez az állami szakképzési feladatellátáshoz 
szükséges. Az állami intézményfenntartó központ a szakképzési feladatellátáshoz és az azt 
szolgáló vagyonhoz kapcsolódó uniós támogatási jogviszony tekintetében a szakképzési 
szervezési társulás jogutódja.” 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a 2012. december 31. napján hatályos 89/B. 
§ (9) bekezdése szerint „Ha a szakképzés-szervezési társulás megszűnik, az e törvény 86. §-
ának (3) bekezdésében meghatározott feladat-ellátási kötelezettség és a feladat ellátásához 
rendelkezésre álló intézményi vagyon használati joga - az e törvény 102. §-ának (9)-(10) 
bekezdésben meghatározottak szerint - arra a helyi önkormányzatra száll vissza, amelyik azt a 
szakképzés-szervezési társulás részére átadta.” A törvény 86. §-ának (3) bekezdése a megyei 
jogú város feladatkörébe tartozóként sorolta fel a középiskolai és szakiskolai ellátást is. 
 
A Társulási Tanács a 26/2012. (XII.28.) határozatában (az előterjesztés 1. számú melléklete) 
az alábbiakról döntött: 

• a jogutód nélküli megszűnésre figyelemmel a Társulás 2012. december 31. napján 
fennálló vagyonát a tagok egymás között megállapodásban megosztják, 

• a Társulás a szakképzési feladatellátást szolgáló vagyonát átadja a Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részére, amelyet az Önkormányzat a KLIK részére 
vagyonkezelésbe ad, 

•  a 2012-es évet terhelő, de 2013-ra áthúzódó kötelezettségeket a Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a társulás pénzeszközeiből egyenlítse ki az előterjesztéshez 
csatolt megállapodás szerint.  

 
A Társulási Tanács arról döntött, hogy a 2013-as gazdasági évre áthúzódó, a Társulást terhelő 
kötelezettségek kiegyenlítését követően fennmaradó pénzösszeg osztható fel a tagok között a 
Társulási Megállapodásban részletezett szabályok alapján, a tagok által nyújtott és 
ténylegesen befizetett hozzájárulás arányában. 
 
A Társulási Tanács határozatának végrehajtása érdekében a Munkaszervezet vezetője 
intézkedett: 
A törvény erejénél fogva megszűnő jogi személyiségű társulás szolgáltatási szerződéseit, 
bankszámláját megszüntette, a bankszámlán nyilvántartott megmaradt pénzeszközét, azaz 



28.727.295.- forintot átutalt a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata elkülönített 
számlájára. 
 
A szakképzési feladatellátást szolgáló iratanyagok, eszközök, berendezések, azaz a Pécs, 
Széchenyi tér 9. sz. alatti iroda teljes felszerelése átadásra került a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Pécsi tankerülete részére. Hári József a SZASZET 
munkaszervezetének vezetője a 2013. január 15-i levelében tájékoztatta Dr. Páva Zsolt 
polgármestert a Társulás megszűnéséről és az ezzel összefüggően elvégzett tevékenységéről. 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 1-jétől 794.340.963 - 
mérlegfőösszeggel tartja nyilván a PANNON SZASZET átadott vagyonát. Az átadással a 
teljes vagyon a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába került.  
 
A Társulás megszűnésével összefüggésben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatára hárul a 
Társulás pénzeszközeivel történő elszámolás, valamint a Simonyi Károly Szakközépiskola és 
Szakiskola területén található 2391/3/A ingatlan jogi helyzetének rendezése. 
 
A PANNON Szakképzés Szervezési Társulás megszűnéséről, vagyonának felosztásáról szóló 
megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembe vételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
A képviselő–testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembevételével 
– megtárgyalta a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás megszűntetéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt 1. számú 
melléklet szerint jóváhagyja a PANNON Szakképzés Szervezési Tárulás Társulási 
Tanácsának 26/2012. (XII. 28. számú határozatát. 

 
2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt 2. számú 

melléklet szerint jóváhagyja a PANNON Szakképzés Szervezési Tárulás 
megszűnéséről, vagyonának felosztásáról szóló megállapodást és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2013. május 16. 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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2. számú melléklet 
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