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Meghívott:  
Király Istvánné – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületének 

igazgatója  - istvanne.kiraly@klik.gov.hu 

Mayerhoff Attila – Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatója - mayerhoff@komloieromu.hu  

 

 

A határozatot kapják: 
Király Istvánné – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületének 

igazgatója  - istvanne.kiraly@klik.gov.hu 

Mayerhoff Attila – Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatója - mayerhoff@komloieromu.hu  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Komló Város Önkormányzata a 2012. december 31. napjáig fenntartásában működő köznevelési intézményeket 

a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 

alapján, a jogszabályokban meghatározottak szerint átadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak 

(továbbiakban: KIK).  

 

Az átadott köznevelési intézményekhez kapcsolódóan a fenti jogszabályok előírásainak megfelelően az 

önkormányzat 2013. február 26-án használati, illetve vagyonkezelési szerződést kötött a KIK-kel. A használati 

szerződés 40. pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza: 

„Felek megállapodnak, hogy a KIK fenntartásába került köznevelési intézmények tanulói számára az 

Önkormányzat biztosítja a sportcsarnok, uszoda, KBSK létesítményeinek használatát, mely költségek azonban a 

KIK-et terhelik. A lehetőségként biztosított szolgáltatásokért fizetendő költség külön megállapodásban, 

önköltségszámítás alapján meghatározott kedvezményes óradíjban kerül megállapításra.” 

A használati szerződés módosítására közös megegyezéssel kerülhet sor. Komló Város Önkormányzat a KIK-kel 

2013. február 26-án kötött használati szerződést nem kívánja módosítani. 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel a KIK, a Komló Város Önkormányzattól átvett köznevelési intézményekre 

vonatkozóan a 2013/2014-es tanév I. félévére, majd 2014. márciusában a II. félévére a fent idézett használati 

szerződés 40. pontjában meghatározottaknak megfelelően megállapodást kötött az uszoda és a sportcsarnok 

használatára. 

A köznevelési intézmények a tanrendbe illesztett úszásoktatás céljából folyamatosan igénybe veszik az uszodát, 

illetve a testnevelés órák helyszínének biztosítása céljából a sportcsarnokot. Ezen tény ismeretében célszerű 

lenne, hogy a KIK a 2013. február 26-án megkötött használati illetve vagyonkezelési szerződés alapján ne 

félévente kössön megállapodást a Komlói Fűtőerőmű Zrt-vel, hanem a határozatlan időre kötött használati és 

vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódóan az uszoda és a sportcsarnok használatára is határozatlan idejű 

megállapodás kerüljön megkötésre. A határozatlan idejű szerződés az adott tanév uszoda és a sportcsarnok 

használati igényéhez igazítva, az igénybevett óraszám, illetve az óradíjak figyelembe vételével az adott tanév 

előtt augusztusban és az adott tanév II. féléve előtt januárban felülvizsgálatra és pontosításra kerülhet.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének 

figyelembevételével a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Határozati  javaslat:  

 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 

véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában 

működő köznevelési intézmények Sportközpont használatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a KIK-kel 2013. február 26-án kötött használati szerződést Komló 

Város Önkormányzata nem kívánja módosítani. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóját, hogy a KIK-kel az uszoda és a 

sportcsarnok használatára kötött határozott idejű szerződések tekintetében kezdeményezze azok 

határozatlan idejűvé történő módosítását azzal, hogy a használatért fizetendő díj az adott tanév előtt 

augusztusban és az adott tanév II. féléve előtt januárban felülvizsgálatra és pontosításra kerül, az adott 

félévben igénybevételre kerülő óraszám és az óradíj figyelembevételével. 

 
Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Polics József polgármester 

    Mayerhoff Attila 

 

 

 
Komló, 2014. április 10. 

 

        Polics József 

        polgármester 


