Lajosmizse Város
Önkormányzata
Iktsz: I/3/21/2012.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2012. december 11.

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:

186/2012. (XII. 11.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
között közoktatási feladatok ellátására létrejött
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása

187/2012. (XII. 11.) ÖH.

Megállapodás a Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási
Intézményfenntartó Társulásba a Fekete István Általános
Iskola, Kollégium és Sportiskola feladat-ellátásásával
összefüggésben bevitt vagyon elszámolására

188/2012. (XII. 11.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezete Alapító Okirat

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2012. (...) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

189/2012. (XII. 11.) ÖH.

A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggı intézmény átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyása

190/2012. (XII. 11.) ÖH.

Döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl
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JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2012. december 11-én, 15.00 órakor a Városháza Dísztermében
megtartott Képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Sebık Márta, Keresztes Ferenc, Péli
Szilveszter, Kollár László, Orbán Antal, Belusz László képviselık.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, Koller Dániel, Baranyi-Rostás Rodrigó
képviselık bejelentéssel vannak távol a mai üléstıl.
A Képviselı-testület létszáma összesen 8 fı.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Muhariné Mayer Piroska aljegyzı

Egyéb meghívottak:

Nagy Judit irodavezetı
dr. Balogh László belsı ellenır
Kocsis Györgyné óvodavezetı
Sápi Tiborné iskolaigazgató
Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Képviselı-testületi
ülésünkön. dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, Koller Dániel, Baranyi-Rostás
Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. Megállapítom, hogy
a Képviselı-testület határozatképes, 8 fı képviselı jelen van.
A meghívóban szereplı 2 napirendi ponton tárgyalnánk, kérdezem, hogy van-e valakinek más
napirendi pont tárgyalására javaslata?
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend

Elıterjesztı

1.

A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola átadás- átvétele a Basky András
Klebersberg Intézményfenntartó központ részére
polgármester

2.

Döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl
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Basky András
polgármester

1. Napirendi pont
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola átadás- átvétele a Klebersberg
Intézményfenntartó központ részére
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A mai rendkívüli ülést elsısorban az iskola miatt kellett összehívni,
hiszen egy kicsit felgyorsultak az események. Azt régóta tudjuk, hogy 2013. január 1-tıl a
pedagógusok a Klebersberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá kerülnek. Azt is tudjuk nagyon
jól, már többször beszéltünk róla, hogy más a helyzet a 3000 fı alatti és feletti településeknél.
Felsılajos úgy döntött, hogy az iskola mőködtetését is átadja az államnak, nem csak a pedagógusokat.
Lajosmizse esetében más a helyzet, mi a mőködtetést továbbra is vállaljuk. A megállapodásban
nagyon sok mindent kell leírnunk, hogy mik azok amik átadásra kerülnek, de elıtte még néhány
döntést meg kell hoznunk. Mivel Lajosmizse és Felsılajos között társulási megállapodás van a
közoktatási feladatok ellátására, legelıször ezt kell majd módosítanunk, hiszen kikerül belıle az iskola
a továbbiakban., csak az óvoda és a bölcsıde marad benne. Ez a megállapodás szerepel az I. határozattervezetben. Van-e valakinek kérdése?
Apró Ferenc képviselı: Ami most került kiosztásra megállapodás, ez része ennek?
Basky András polgármester: Nem, csak ahhoz, hogy az átadás-átvételt meg tudjuk ejteni, ahhoz
módosítani kell a társulási megállapodásunkat. Ez a módosítás január 1-vel lép életbe.
Apró Ferenc képviselı: De amit kaptunk most megállapodást kiosztóként, ennek a 3. oldalán az van
leírva, hogy a megállapodás 8 eredeti és 13 számozott oldalból áll, de én csak 12 oldalt találok itt.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Képviselı úrnak teljesen igaza van, ez az ülés elıtt módosításra
került, és ezt még nem javítottuk. 12 számozott oldalból áll a megállapodás. Ez a megállapodás majd a
II. határozat melléklete lesz.
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Az ingyenes használati jog bejegyzésre kerül valahová?
Basky András polgármester: Ezt a törvény írja elı, hogy ingyenes használatba kell adni, más döntést
nem hozhatunk. Most az I. határozat-tervezetrıl beszélünk, ebben nincs változás. Tehát itt arról van
szó, hogy Lajosmizse és Felsılajos között a társulási megállapodást módosítjuk.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor
kérem, aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, mely a közoktatási intézményfenntartó társulási
megállapodás módosításáról szól, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8
igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
186/2012. (XII. 11.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Határozat
1.)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselıtestülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását a határozat melléklete szerinti módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. december 11.
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186/2012. (XII. 11.) ÖH. Határozat melléklete
Intézményfenntartó társulási megállapodás
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete között
közoktatási feladatok ellátására
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhelye 6050 Lajosmizse, Városház tér
1., képviselı Basky András polgármester)- a továbbiakban gesztor önkormányzat és Felsılajos Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhelye 6055 Felsılajos, Iskola u. 12., képviselı Juhász
Gyula polgármester) - a továbbiakban: társult önkormányzat önkéntes és szabad elhatározásukból,
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 43. §-ában, valamint a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 8. §-ában foglalt rendelkezések szerint, az Ötv. 8. §-ának (4) bekezdésében
meghatározott kötelezı óvodai nevelési és bölcsıdei ellátással kapcsolatos feladataik megvalósítására
a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde közös fenntartásában állapodnak meg,
illetve óvodai nevelési, bölcsıdei ellátással kapcsolatos feladataik ellátására társulást hoznak létre az
alábbi feltételek szerint:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) A társulás neve: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása
2.) Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
3.)
a. Mőködési területe: az óvodai nevelési feladatok tekintetében: A társult települési
önkormányzatok közigazgatási területe, valamint a társult települési önkormányzatokkal
határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró óvodások tekintetében.
b. Ellátási területe: a bölcsıdei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse város és
Felsılajos Község közigazgatási területe
4.) A társulás fenntartó, felügyeleti szerve: Az I./ 6. pontban megnevezett települési
önkormányzatok képviselı-testületei
5.) A társulás jogállása: A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik.
6.) A társulás tagjainak neve, székhelye:
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete,
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete,
Székhelye: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12.
II. A TÁRSULÁS CÉLJA
A társult települési önkormányzatok képviselı-testületeinek a célja, hogy az Ötv. 8. § (1) és (4)
bekezdésében a helyi önkormányzatok számára kötelezıen ellátandó feladatként elıírt közoktatási
közszolgáltatási alapfeladataikat, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. év CXC. törvény
(továbbiakban: Köznev tv.) 4.§ 1. pontjában meghatározott óvodai nevelést és a gyermekek
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42. §-
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ban meghatározott bölcsıdei ellátás biztosítását közösen, kistérségi keretek között a köznevelési
intézményrendszer integrálása útján, magasabb színvonalon lássák el, továbbá az önkormányzat
terheinek csökkentése a többletnormatívák megszerzésével.
A társulás tevékenységi köre, feladata:
A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei az Ötv. 8. § (1) és (4) bekezdése, a Köznev.
tv. 4. § 1. a.) pontjában meghatározott óvodai nevelési közfeladatukat és a Gyvt. 42. §-ban
szabályozott bölcsıdei ellátást közösen látják el, a közös feladatellátásra nevelési-oktatási intézményt
közösen tartanak fenn.
III. A TÁRSULÁS MŐKÖDÉSE
1.) A feladatellátás módja:
A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei a kötelezı köznevelési közfeladatukat
képezı óvodai nevelést és a bölcsıdei ellátást társulásban való részvétellel, intézményfenntartó
társulás (intézményi társulás) keretében teljesítik.
2.) A társulás által fenntartott (irányított) intézmény neve és székhelye:
2.1. A társulás céljainak elérése és a tevékenységi kör megvalósítása érdekében a társult
önkormányzatok vállalják saját közoktatási intézményeik átszervezését – s ennek megfelelıen az
intézmények Alapító Okiratának módosítását – oly módon, hogy a társulás keretében közös
igazgatású közoktatási intézményt hoznak létre, melyben
-

a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (6050 Lajosmizse, Attila u.
6.), mint székhelyintézmény,
a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye
(6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.), mint tagintézmény,
a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye
(6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.), mint tagintézmény, továbbá
6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. szám és 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 26. mint
telephelyek funkcionálnak.

A közös igazgatású közoktatási intézmény székhelye Lajosmizse város, ahol az
intézményvezetési teendıket ellátják.
Az önállóan mőködı költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait Lajosmizse Város
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (a továbbiakban: IGSZ) végzi el.
2.2.. A társulás tevékenységi köre a társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási
területén a 2.1. pont szerinti közös igazgatású közoktatási intézmény közös fenntartásával az
alábbiakra terjed ki:
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény
tevékenységi körébe tartozik
a.) Lajosmizse Városban és – a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde
Felsılajosi Tagintézménye által - Felsılajos Községben:
-

Három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi
szint eléréséig tartó nevelést folytat. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges,
a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés
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-

-

kiterjed a többi gyermekkel együtt nevelhetı-oktatható (beilleszkedési, magatartási
nehézséggel küzdı) sajátos nevelési igényő gyermekek nevelésére, képességfejlesztésére
is,
A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggı feladatokat,
Óvodai étkeztetés,
Munkahelyi vendéglátás.

b.) Lajosmizse városban és Felsılajos Községben a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye által:
- Bölcsıdei ellátás keretében biztosítja a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek
napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését.
3. A társult önkormányzat azzal is megbízza a gesztor önkormányzatot, hogy mindaddig, ameddig a
III. 2. pontban meghatározott feladatai ellátásához szükséges, a társult önkormányzat
székhelytelepülésén tagintézményeket mőködtessen, és ezek elhelyezésére használja a IV.4. pontban
meghatározott keretek között hasznosítsa az alábbi ingatlant:
-

6055 Felsılajos, Óvoda u.2.

4. A gesztor önkormányzatnak a 3. pontban meghatározott helyszínen kell megszerveznie azon
gyermekek ellátását, akik lakóhelyüket tekintve megfelelnek a III.2. pontban meghatározott
feltételeknek, s ellátásukat a társult önkormányzat a kapacitásigény bejelentılapon ezeken a
helyszíneken kéri.

IV. A FELADATELLÁTÁS MÓDJA:
A.) A feladatellátást szolgáló vagyon és használatának, hasznosításának feltételei
1.) A Ttv. 8.§ (1) bekezdése és (4) bekezdés b) pontja alapján a közös fenntartással kapcsolatos
feladat- és hatásköröket gyakorló szerv neve, székhelye: Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.), Felsılajos Község
Önkormányzata Képviselı-testületének egyetértésével.
2.) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény,
továbbá telephelyei, és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde
Bölcsıdei tagintézménye épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában állnak.
3.)

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye,
mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Felsılajos
Község Önkormányzatának tulajdonát képezik.

4.)

A társult önkormányzat vállalja, hogy a szerzıdés teljesítéséhez 2007. augusztus 31-tıl
addig, ameddig arra az III. 2. pontban meghatározott feladatok ellátásához a gesztor
önkormányzatnak szüksége van, ingyenes és kizárólagos használatra, a III. 3. pontban
meghatározott ingatlant hasznosításra átengedi a gesztor önkormányzatnak, valamint
mindazon ingóságokat (tárgyakat, eszközöket, berendezéseket), amelyek az e szerzıdés
aláírása elıtti napon a III. 3. pontban megnevezett intézményekben biztosították az III. 2.2.
pontban felsorolt feladatok ellátását.
5.) A III. 2. pontban meghatározott feladathoz kapcsolódó vagyon használatba adása elıtt a
költségvetési szervek leltározására vonatkozó jogszabályoknak megfelelı, az ingatlanra és
az ingóságra is kiterjedı teljes körő leltárt kell készíteni, amelyben személyesen
közremőködnek a társult önkormányzat, a gesztor önkormányzat által kijelölt IGSZ írásban
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meghatalmazott munkatársa, az Intézmény és tagintézményei írásban meghatalmazott
képviselıi. A vagyon használatra átengedésérıl részletes jegyzıkönyv készül a Felek
számára, amelynek része a megfelelı leltári dokumentáció.
6.) A társult önkormányzat szavatolja, hogy a III.2. pont alapján használatra, hasznosításra
átengedésre kerülı:
6.1. vagyonnal kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a vagyonelemek
gesztor önkormányzat általi, szerzıdés szerinti célra történı használatát, hasznosítását korlátozná
vagy kizárná,
a. valamennyi vagyonelem együtt elégséges az általa a III. 2.2. pontokban, a gesztor
önkormányzat számára meghatározott feladatok ellátásához,
b. valamennyi vagyonelem a használatba adás napján minden szempontból megfelel a
köznevelési célra való használatra, alkalmazásra vonatkozó jogszabályok elıírásainak,
különösen a gyermekek ellátásával kapcsolatos biztonsági, baleset megelızési és
egészség megóvási, továbbá a vagyonvédelmi követelményeknek,
c. ingatlanokban az átadás-átvétel napján, vannak olyan terek, helyiségek, amelyekben a
III.2.2. pontban meghatározott feladathoz kapcsolódó ingóságok a jogszabályoknak
megfelelıen elhelyezhetık, megóvásuk, vagyonvédelmük biztosítható,
d. A társult önkormányzat vállalja, hogy a szerzıdés hatálya alatt folyamatosan
gondoskodik az általa használatba átengedett ingatlanok és ingóságok külön
szerzıdése alapján történı biztosításáról és az esetleg felmerülı biztosítási problémák,
tranzakciók kezelésérıl.
7.) A gesztor önkormányzat a használatába átengedett vagyont csak a III. 2.2. pontban
meghatározott szerzıdéses feladatai ellátásához használhatja. A vagyon hasznosítása
keretében azonban az ingatlan egyes részeit harmadik személynek bérbe adhatja, az
ingóságokat kölcsönözheti.
A vagyon használata és hasznosítása során eleget kell tenni a következı elveknek,
feltételeknek, szabályoknak:
7.1. A gesztor önkormányzat köteles gondoskodni az e szerzıdés alapján a használatába
átengedett vagyon megırzésérıl, állagmegóvásáról, de kötelezettsége – arra vonatkozó külön
megállapodás hiányában – nem terjed ki beruházások, az állagmegóvás körét meghaladó
felújítások, javítások elvégzésére.
7.2. A gesztor önkormányzat vállalja a vagyon használatával kapcsolatban felmerülı közmődíjak
megfizetését.
7.3. A vagyon gesztor önkormányzat általi hasznosítása nem szőkítheti, nem hátráltathatja,
különösen nem zavarhatja a III. 2.2. pontban meghatározott közoktatási feladatok ellátását.
7.4. A gesztor önkormányzat gazdasági és egyéb tranzakcióihoz nem használhatja fedezetként a
társult önkormányzat által a használatába átengedett vagyont és annak egyetlen elemét sem,
még akkor sem, ha a IV. 9. pontban meghatározott helyzet áll elı.
7.5. A gesztor önkormányzat nem értékesítheti a használatába átengedett ingatlant vagy annak
részét, továbbá az ingatlanok bárminemő átalakításához, felújításához a társult önkormányzat
- szerzıdés keretében adott - elızetes hozzájárulása szükséges.
7.6. A társult önkormányzat elızetes írásbeli hozzájárulása szükséges egyes ingóságok esetleges
értékesítéséhez, selejtezéséhez, amely dokumentumban a társult önkormányzat rendelkezik a
tranzakció hasznának, eredményének felhasználásáról, hasznosítási módjáról is.
8.) Tekintettel arra, hogy az e szerzıdésben meghatározott megbízást a gesztor önkormányzat
Intézménye útján teljesíti, a használatára átengedett vagyonnal kapcsolatban mindazon
kötelezettséget köteles megkövetelni Intézményeitıl, mindazon jogot köteles biztosítani
Intézményeinek, amelyek e szerzıdés alapján rá, mint gesztor önkormányzatra vonatkoznak.
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9.) A gesztor önkormányzatot a társult önkormányzattal szembeni esetleges költség- és
díjkövetelése biztosítására, a jogos követelések megfizetéséig zálogjog illeti meg a társult
önkormányzat azon vagyonelemein, amelyek e szerzıdés alapján kerültek a birtokába.
10.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a gesztor önkormányzat

10.1.
Valamennyi III. 3. pontban szereplı ingatlan használatáról írásban lemond, gesztor
önkormányzat I.1. pontban meghatározott megbízása a lemondás napján azonnali hatállyal
és automatikusan megszőnik,
10.2.
a használatába átengedett vagyonról vagy vagyonelemrıl írásban lemond, azt a IV.7.
pontban meghatározottak figyelembevételével a társult önkormányzatnak vissza kell
szolgáltatnia. A visszaszolgáltatás elıtt a IV.5. pontban meghatározott leltározási eljárást le
kell folytatni.
B.) A társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott
döntése szükséges:
-

a megállapodás jóváhagyásához,
annak módosításához,
megszüntetéséhez,
a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
a megállapodás év közbeni felmondásához.

V. A KÖLTSÉGEK VISELÉSE A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS EGYEZTETÉSI
ELJÁRÁS
1.) A társult települési önkormányzatok a költségek viselésének arányát a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§ (4) bekezdés e) pontja,
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése alapján a
következık szerint határozzák meg:
A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult települési
önkormányzatok képviselı-testületei a polgármestereik útján a költségvetési tervezési idıszakában
egyeztetik.
1.2. A pénzügyi hozzájárulás összegét a társult települési önkormányzatok képviselı-testületei
költségvetési évenként állapítják meg, vizsgálják felül és indokolt esetben módosítják.
1.3. A társulás mőködésének, az intézmények közös fenntartásának, mőködtetésének
fedezeteként alapvetıen a mindenkori állami normatívák, egyéb kiegészítı normatívák és
Lajosmizse Város Önkormányzatának, illetve Felsılajos Község Önkormányzatának
finanszírozása szolgálnak. Ezt egészíti ki az intézmények, a tevékenységi körébe tartozó
saját bevételeikkel (az éves költségvetési törvényben meghatározott „óvodai nevelés”,
„bölcsıdei ellátás” ogcímen járó költségvetési hozzájárulás, egyéb differenciált
hozzájárulás, „egyéb közoktatási hozzájárulás” címén járó költségvetési hozzájárulás, a
közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggı kiegészítı támogatások,
hozzájárulások, központosított elıirányzatok, kötött felhasználású támogatások, pályázati
támogatások, a társulásban résztvevı települési önkormányzatok hozzájárulása)
1.4. A társult települési önkormányzatok a közös fenntartású intézmény költségvetési
tervezetét (költségvetési rendelet) elızetesen egyeztetik a polgármestereik útján.
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1.5. Az intézmények költségvetését a társult önkormányzat képviselı-testülete saját ülésén
tárgyalja meg, elfogadásukhoz a társult önkormányzat képviselı-testületének egyetértése
szükséges.
1.6. A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei a feladat-ellátáshoz szükséges
pénzügyi hozzájárulást éves költségvetési rendeleteikben elıirányzatként biztosítják.
1.7. A pénzügyi hozzájárulást a közoktatás területén –a szeptemberi beíratások létszámára
vetítve- a társult önkormányzat képviselı-testülete tárgyévben minden hónap 5. napjáig
teljesíti Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A
bölcsıdei ellátás esetében a társult településrıl az ellátást igénybe vevı gyermekek után, a
pénzügyi hozzájárulást a társult önkormányzat képviselı-testülete tárgyévben az
igénybevételt követı hónap 5. napjáig teljesíti Lajosmizse Város Önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára.
1.8. A rendes mőködés körét meghaladó felhalmozási célú beruházásokkal (fejlesztés,
felújítás) kapcsolatos feladatokat a szerzıdı önkormányzatok külön megállapodással
rendezik.
1.9. Az intézmény költségvetése tagintézményenként is elkülönítve kell, hogy tartalmazza a
kiadási és bevételi elıirányzatokat.
1.10. 2007. évben társult önkormányzat tervezi és állapítja meg a III.2 pontban megnevezett
tagintézmények költségvetését úgy, hogy az a költségvetési évben biztosítsa az átadott
intézmények III.2. pontban meghatározott feladatainak ellátását.
1.11. A 2007. évre társult önkormányzat csökkenti saját költségvetését a 2007. szeptember
1-december 31-ig terjedı idıszakra tervezett idıarányos költségvetésével, ezzel
egyidejőleg a gesztor önkormányzat ugyanekkora összeggel megemeli saját
költségvetését. A finanszírozás minden hónap 5-ig idıarányosan történik.
1.12. Társult önkormányzat szavatolja, hogy V.1.10. pontban hivatkozott költségvetés
alapján 2007-ben finanszírozható az általa meghatározott megbízási feladatok ellátása, és
az azokat ellátó tagintézmények a jogszabályoknak és a jelen szerzıdés szabályainak
megfelelıen mőködtethetık. Ellenkezı esetben vállalja, hogy az adott tagintézmények
költségvetését az általa meghatározott keretek közötti mőködés biztosítása érdekében a
szükséges támogatással kiegészíti.
1.13. A 2008. és az azt követı évekre a tagintézmények költségvetésének tervezése a
következı eljárás szerint történik:
1.13.1. Társult önkormányzat a következı évi állami költségvetés elıkészítéséhez
szükséges adatszolgáltatás (novemberi) és a következı nevelési év, tanév
elıkészítésének (júniusi) idıpontjaihoz igazodva, (évente legalább kétszer), az
elıírt nyolctizenkettedes, négytizenkettedes bontásban közli a gesztor
önkormányzattal, hogy a I.3. pontban meghatározott lakóhelyi (tartózkodási
helyi) kritériumnak megfelelı gyermekek, tanulók közül, a következı évben,
azon belül melyik idıszakban, hány fıt kíván gesztor önkormányzattal
elláttatni az egyes tagintézményekben.
1.13.2. A korábbi évek tapasztalata alapján elıre látható, hogy az összes
megszerezhetı állami támogatás nem fedezi az Intézmények összes mőködési
kiadását, Felek megállapodnak abban, hogy társult önkormányzat gesztor
önkormányzatnak fenntartási hozzájárulást (H) fizet, amely a társult
önkormányzat székhelytelepülésén mőködı tagintézményekben ellátottak után
az összes (saját bevétellel csökkentett) mőködési kiadás KT1 és a
megszerezhetı összes állami költségvetési támogatás TT1 különbözete: (H =
KT1 - TT1). Összefoglalva: gesztor önkormányzat a kiadási elıirányzatot
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csökkenti a tagintézmények mőködési bevételeire elıirányzott összeggel, a
tagintézmények jogcímein társulásban való részvétel nélkül is igényelhetı
állami normatív hozzájárulások és támogatások összegével, és a kizárólag
többcélú társulásban igényelhetı ösztönzı normatív állami támogatások
összegével.
1.13.3. Gesztor önkormányzat a kapacitásigény bejelentés és a kalkulációs lap,
valamint a jogszabályok alapján javaslatot tesz a tagintézmények
költségvetésére.
1.14. Gesztor önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a társult önkormányzattól az
V.1.13.2. pont. pont alapján kapott fenntartási hozzájárulással a beszámolási idıszakot
követıen elszámol. A pozitív illetve negatív különbségeket pénzügyileg rendezni kell. A
gesztor önkormányzat a III.2. pontban meghatározott tagintézményekre vonatkozó
részletes adatait a beszámoló elfogadását követı 15 napon belül átadja a társult
önkormányzatnak.
1.15. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint önállóan mőködı
költségvetési szerv, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv,
a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye, a
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye,
mint tagintézmény - továbbiakban: tagintézmény - költségvetési és zárszámadási adatai
Lajosmizse Város Önkormányzata költségvetésének, illetve zárszámadásának részét
képezi. Az tagintézmények tervezett és tényleges adatainak megvitatását követıen azok
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének költségvetési, illetve
zárszámadási rendeletével kerülnek megalkotásra azzal, hogy a társult képviselı-testület
költségvetési rendeletében az általuk – a V.1.13.2.. pont szerint – biztosítandó
elıirányzatot szerepeltetik. Az intézményi költségvetés év közbeni módosítása esetén
azonos eljárási rend irányadó. Az intézményvezetı a mindenkor hatályos, költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint kötelesek eljárni.
1.16. Az intézményi társulás mőködése során a IV. 2-5. pontokban megjelölt vagyonkörön
kívül keletkezett vagyonszaporulat a társult települési önkormányzatok közös tulajdonát
képezi.
A társulás megszőnése esetén a Polgári Törvénykönyv közös tulajdon megszüntetésére
vonatkozó szabályai szerint járnak el a társult képviselı-testületek, az alábbi elv
figyelembevételével: az óvodai nevelést és az iskolai oktatást célzó ingatlanok tekintetében a
vagyonszaporulat az ingatlan tulajdonosát illesse meg.
1.17. Kifejezetten adott intézményegység (tagintézmény) vagy intézményegységek
(tagintézmények) érdekében benyújtott pályázaton nyert támogatás felhasználásának
kizárólagos joga az adott intézményegység (tagintézmény) székhelye, illetve telephelye
szerinti önkormányzat képviselı-testületét illeti meg.
1.18. A költségvetési elıirányzatok felhasználására az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 361/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
vonatkozó elıírásait kell alkalmazni.
1.19. A Tagintézmények felelısek a részükre az önállóan mőködı költségvetési szerv
költségvetésében rendelkezésre tartott mőködési, felhalmozási célú elıirányzatok
felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mennyiségéért, mértékéért
az elvárható takarékosság betartása mellett.
1.20. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés során az Áht és az Ávr. vonatkozó
elıírásait kell alkalmazni.
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1.21. Az IGSZ köteles a könyvelési-, nyilvántartási rendszerét oly módon kialakítani, hogy
az adatszolgáltatási, elszámolási, beszámolási kötelezettségének önállóan mőködı
költségvetési szerv intézményenként is és intézményegységenként (tagintézményenként)
is eleget tudjon tenni kiemelt elıirányzatonként és azon belül részelıirányzatonkénti
bontásban.
1.22. A társulás kapcsán létrehozott új, önállóan mőködı költségvetési szerv költségvetési
szervek (Iskola, Óvoda) önálló bankszámlával rendelkeznek. Pénzforgalmuk és
pénzellátásuk az IGSZ költségvetési elszámolási számlájáról bonyolódik.
1.23.

Az intézményegységek (tagintézmények) pénzellátása ellátmány útján történik.

1.24. Az IGSZ vezetıje köteles a gazdálkodás folyamatára tekintettel – sajátosságainak
figyelembe vételével – kialakítani, mőködtetni és fejleszteni a FEUVE rendszert,
elkészíteni a költségvetési szerv ellenırzési nyomvonalát, és köteles a kockázati tényezık
figyelembe vételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert mőködtetni.
VI. ELSZÁMOLÁSI, BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG, ELLENİRZÉS
1.) A társulás megszőnése esetén a mőködési kiadásokra folyósított finanszírozásról (az
államháztartási információs rendszernek megfelelı részletességgel) kell elszámolni a társulás
tagjai felé.
Az esetlegesen szabad pénzmaradványon a társulás tagjai a normatív támogatás elszámolását
követıen az óvodás illetve a tanuló létszám arányában osztoznak. Az elszámolást a társulás
megszőnését követı 60 napon belül kell végrehajtani.
2.) A társult települések a költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról
minden költségvetési év végével –a zárszámadás keretében- elszámol.
3.) Az év végi beszámolót a tárgyévet követı évben legkésıbb a zárszámadás határnapjáig
Lajosmizse Város Polgármestere benyújtja a társult önkormányzat képviselı-testületének,
illetve a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak.
4.) A gesztor önkormányzat polgármestere évente egyszer - legkésıbb a zárszámadás
elfogadásával egyidejőleg - beszámol a képviselı-testületeknek az intézményi társulás
tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról.
5.) A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évente a közoktatási közszolgáltatási feladatok
ellátásáról, valamint az intézményi társulás tevékenységérıl, céljának megvalósulásáról,
gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérıl beszámolót kérhet.
6.) A társulás szakmai, jogi, pénzügyi és gazdasági ellenırzését a társulás tagjai Lajosmizse
Város Polgármesteri Hivatala, valamint - szükség esetén - az általuk felkért szakértık
közremőködésével végzik.

VII. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ
1.) A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei át nem ruházható hatáskörükben
eljárva minısített többséggel hozott határozatban mondhatják ki a társulásban való részvételt,
a társuláshoz csatlakozást.
2.) A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselı-testülete társulási
nyilatkozatot tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzat képviselıtestületeinek, valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásának meg kell küldeni.
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A határozatban ki kell mondani, hogy a csatlakozni kívánó a megállapodásban foglaltakat magára
nézve kötelezınek ismeri el és vállalja az évenként megállapított és felülvizsgált költségek
viselését és a pénzügyi hozzájárulás teljesítését.
3.) A csatlakozásról szóló döntést legalább három hónappal korábban kell közölni a társulást
alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületeivel, valamint a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulással.
4.) A csatlakozással kapcsolatos kérdésekrıl a társulást alkotó önkormányzatok, a nyilatkozat
megérkezésétıl számított 30 napon belül, minısített többséggel döntenek.
VIII. A TÁRSULÁS MEGSZŐNÉSE
A társulás, a tagsági viszony megszőnése:
1.)
-

Jelen társulás megszőnik:
a társulásban résztvevı képviselı-testületek közös megegyezésével történı megszüntetéssel
a bíróság jogerıs döntése alapján
felmondással,
kizárással

Felmondás:
- A társulási megállapodást a társulás tagja a naptári év utolsó napjával - a felmondásról legalább 3
hónappal korábban meghozott képviselı-testületi határozat közlésével - mondhatja fel. A
felmondásról szóló határozatot közölni kell a társulás tagjaival, valamint a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulással.
- Évközben történı felmondás joga kizárólag a többi társult képviselı-testület minısített többséggel
hozott, a felmondáshoz való hozzájárulást tartalmazó döntése esetén válik érvényessé, a
közoktatási törvény 102. §. (9) bekezdésére figyelemmel.
Kizárás:
A társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával lényeges okból kizárhatja azt a települési önkormányzat képviselı-testületét, amely a
társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra sem tesz eleget a megadott
határidıre.
Lényeges oknak minısül különösen:
- ha a képviselı-testület a pénzügyi hozzájárulást nem teljesíti.
- ha a társulás mőködéséhez szükséges elızetes egyeztetési, valamint döntési kötelezettségének nem
tesz eleget.
A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszőnésekor kötelesek egymással elszámolni.
IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1.) A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetésérıl, vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétıl számítva legkésıbb 60 napon belül döntenek.
2.) Jelen társulási megállapodás akkor lép hatályba, amikor azt az összes I./ 6. pontban megjelölt
önkormányzat aláírta. A megállapodás határozatlan idıre jön létre.
3.) A társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök alapján
rögzítették.
4.) A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok
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társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
5.) A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredı, ill. a társulás
mőködése, intézmények fenntartása során esetlegesen felmerülı vitás kérdéseket elsıdlegesen
egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusra törekedve kívánják rendezni.
6.) A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az elızetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét
kötik ki.
7.) A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és értelmezését
követıen a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei nevében a társult
települések polgármesterei, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, saját kezőleg írják alá.
8.) A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola feladat-ellátásának
vonatkozásában a társult önkormányzatok külön megállapodás alapján egymás között
elszámolnak:
a.) a települési önkormányzatnak a 2013 . január 1-jétıl állami köznevelési
alapfeladatnak minısülı feladat ellátását szolgáló, a települési önkormányzati
társulásba — annak létrehozásától kezdve — bevitt vagyonával és
b) rendelkeznek
ba) az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb
alkalmazottak 2013. január 1-jétıl történı továbbfoglalkoztatásáról és
bb) az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek
teljesítésének egymás közötti megosztásáról.
9.) A megállapodás mellékletét képezi a jóváhagyó döntéseket tartalmazó, hitelesített határozat
kivonata.
10.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2013.január 1.. napján lép
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a 2012. július 27. napján Lajosmizse
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó
társulási megállapodás.
Kelt: Lajosmizse, 2012. december …………

Lajosmizse Város Önkormányzata

Felsılajos Község Önkormányzata

részérıl:
Basky András

részérıl:
Juhász Gyula

polgármester

polgármester
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Basky András polgármester: Most a II. határozat-tervezet következik, mely a vagyonmegosztásról
szól, mivel az iskola kikerült belıle, így ezt is rendezni kell. Ehhez tartozik a kiosztott
vagyonmegosztási megállapodás. Az elıterjesztésbıl kiderül, hogy hogyan történik a
vagyonmegosztás Felsılajossal. Igazából nem sok megosztani való van, hiszen ami Felsılajos
vagyona, az továbbra is Felsılajosé marad, ami meg Lajosmizséé, az pedig itt marad. Az IKT
eszközök tekintetében van olyan, amit közösen nyertünk pályázaton, ebbıl nyilván Felsılajosra is
kerül ki. A megállapodás, ahogy Apró Ferenc képviselı úr is jelezte, tehát nem 13 számozott oldalból
áll, hanem csak 12-bıl. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor kérem, aki elfogadja az határozat-tervezetet, mely a vagyonmegosztásról
szól, a kiosztott vagyonmegosztási megállapodással együtt, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom,
hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi
határozatot hozta:

187/2012. (XII. 11.) ÖH.
Megállapodás a Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásba
a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és
Sportiskola feladat-ellátásásával összefüggésben
bevitt vagyon elszámolására
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a határozat mellékletét
képezı és a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola feladat-ellátásával
összefüggésben Felsılajos Község által a Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási
Intézményfenntartó Társulásba bevitt vagyonára, az intézményben foglalkoztatott technikai és
egyéb dolgozók 2013. január 1. napjától történı továbbfoglalkoztatására, valamint az európai
uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének egymás közötti
megosztására vonatkozó megállapodást.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban megjelölt
megállapodásban nem szabályozott kérdések (így: pénzügyi elszámolás) rendezésérre
vonatkozó szerzıdés-tervezet elıkészítésére, annak Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elé
terjesztésére felkéri Lajosmizse város polgármesterét, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzatának képviselıjét.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. december 11.
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187/2012. (XII. 11.) Határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrıl
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
képviseli: Basky András polgármester,
valamint
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
székhelye: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12.
képviseli: Juhász Gyula polgármester
– a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I.
BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: köznev. tv.) 74. § (1)
bekezdése és 95. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától az állam gondoskodik - az óvodai
nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı,
oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok
ellátásáról.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételérıl szóló CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: törvény) 3. § (1) – (3) bekezdései
alapján a települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétıl nem
láthat el. A települési önkormányzati társulás az e bekezdésnek való megfelelés érdekében a 13. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötéséig (azaz 2012. december 15. napjáig) módosítja a
társulási megállapodást. A települési önkormányzati társulás tagjai az (1) bekezdésben meghatározott
határidıig
a) egymás között elszámolnak a települési önkormányzatnak a 2013 . január 1-jétıl állami köznevelési
alapfeladatnak minısülı feladat ellátását szolgáló, a települési önkormányzati társulásba — annak
létrehozásától kezdve — bevitt vagyonával és
b) A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola feladat-ellátásának vonatkozásában a
társult önkormányzatok megállapodást kötnek egymással
ba) az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb alkalmazottak
2013. január 1-jétıl történı 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti továbbfoglalkoztatásáról és
bb) az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének egymás
közötti megosztásáról.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 145/2012. (IX. 25.) számú határozatával
vállalta a köznev. tv. 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen, azt, hogy 2013. január 1.
napjától gondoskodik az illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon mőködtetésérıl. A mőködtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. §
(3) bekezdésében foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon mőködtetésével
összefüggı személyi feltételeket.
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Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 35/2012. (IX. 24.) határozatával arról
döntött, hogy nem vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévı, saját tulajdonában álló
valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 76.
§-a szerinti mőködtetését.
Fenti célok megvalósítása érdekében a Felek a törvény 3.§ (2) b) pontja alapján az alábbiak szerint
állapodnak meg.
II.
A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
1. Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti, a közoktatási
feladatok ellátására létrejött társulásba bevitt vagyonnal történı elszámolás vonatkozásában a jelen
megállapodáson túl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött
intézményfenntartó társulási megállapodása, valamint a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi
IV. törvény rendelkezései az irányadók (továbbiakban: Ptk.).
2. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskolában foglalkoztatott technikai dolgozók
és egyéb alkalmazottak továbbfoglalkoztatása, valamint az európai uniós társfinanszírozású
projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének egymás közötti megosztásához kapcsolódó
jogviszonyok tekintetében a jelen megállapodáson túl a köznev. tv., törvény, valamint a Ptk.
rendelkezései az irányadók.
III.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1. Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti, a közoktatási
feladatok ellátására létrejött társulásba bevitt vagyonnal történı elszámolás.
2. 2013. január 01. napjával történı hatálybalépéssel a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által fenntartott Fekete
István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola feladatellátásához kapcsolódó technikai és
egyéb foglalkoztatottak, valamint az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt
kötelezettségek teljesítésének egymás közötti megosztása.
IV.
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
A. A közoktatási társulásba bevitt vagyonnal való elszámolás
1. Lajosmizse Város Önkormányzata a 2007. augusztus 31. napjától a közoktatási feladatok
ellátására létrejött társulási megállapodás III. 2. pontjában meghatározott feladatok ellátásához
ingyenes és kizárólagos használatra, a IV. 4. pontban meghatározott keretek közötti
hasznosításra átengedett III.3. pontban meghatározott ingatlanok közül a 6055 Felsılajos,
Iskola u. 14-16. szám alatti ingatlant és IV.4.2. pontban meghatározott ingókat (tárgyak,
eszközök és berendezések) 2013. január 01. napjával visszaadja Felsılajos Község
Önkormányzatának.
2. A megállapodás elválaszthatatlan részét képezı 1. melléklet tartalmazza a Lajosmizse Város
Önkormányzata által Felsılajos Község Önkormányzata részére visszaadásra kerülı
vagyonelemeket az alábbi bontásban:
eszközkartonok, leltárfelvételi ívek és az alleltárhoz tartozó eszközök kiíratása jegyzék.
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B. A foglalkoztatottak átadás-átvétele
1. 2013. január 01. napjától Lajosmizse Város Önkormányzata gondoskodik a Fekete István
Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola székhelyén és telephelyein – kivéve a Felsılajosi
Tagintézményt - foglalkoztatott 16 fı technikai foglalkoztatottról.
2. 2013. január 01. napjától Felsılajos Község Önkormányzata gondoskodik a Fekete István
Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Felsılajosi Tagintézményénél foglalkoztatott 2 fı
technikai foglalkoztatottról.
C. A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek egymás közötti megosztása
1. Az európai uniós társfinanszírozású projektek közül, mely Felsılajos Község
Önkormányzatára kötelezettséget ró, „a professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a
Fekete István Általános Iskola Lajosmizse és Felsılajos” címő, TIOP-1.1.1.-07/1-2008-09.23
pályázat. A pályázaton nyert eszközök közül a 13111/857 leltári számú Tantermi csomag
(projektor, smart tábla és laptop) a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola
Felsılajosi Tagintézménye részére 2012. december 04. napján átadásra kerültek.
2. A megállapodás elválaszthatatlan részét képezı 2. melléklet tartalmazza az európai uniós
társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének a Felek közötti
megosztását (egyedi nyilvántartó lap).
V.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal
hitelesítik.
A Megállapodás 8 eredeti példányban készült és 12 számozott oldalból áll, amelybıl 1 példány
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületét, 1 példány Felsılajos Község
Önkormányzatának Képviselı-testületét illet meg.
Lajosmizse, 2012. december 11.

Lajosmizse Város Önkormányzata

Felsılajos Község Önkormányzata

részérıl:
Basky András polgármester

részérıl:
Juhász Gyula polgármester

A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. melléklet: Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti
részletes vagyonelszámolás
2. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó európai uniós társfinanszírozású projektek
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1. melléklet: Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti
részletes vagyonelszámolás
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19

20

21

22

23

24

2. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó európai uniós társfinanszírozású
projektek

25
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Basky András polgármester: A III. határozat-tervezet az IGSZ alapító okiratának módosításáról szól.
Azok a dolgozók, akik nem kerülnek át a KIK-hez, azok január 1-tıl az IGSZ állományába kerülnek.
Ez január 1-én lép hatályba. Itt a technikai dolgozókról van szó, karbantartó, takarítók, stb. Ez jelenik
meg az alapító okirat 2.2 pontjában azaz, a mőködtetési feladatok az iskolára vonatkozóan Van-e még
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki
elfogadja a határozat-tervezetet, mely az IGSZ Alapító Okiratának módosításáról szól, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem
volt- az alábbi határozatot hozta:

188/2012. (XII. 11.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete
Alapító Okirat
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító okiratát a határozat mellékletében foglaltak szerint
megállapítja és jóváhagyja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. december 11.
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188/2012. (XII. 11.) Határozat melléklete
Alapító Okirat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9 §. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján Lajosmizse Város
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratát a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja:
1.) A költségvetési szerv
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi Út 1.
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Felelıs a hozzá rendelt költségvetési szervek mőködtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és
irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggı feladatok teljesítéséért, a pénzügyi,
számviteli rend betartásáért.
2.1. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsıde, Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
vonatkozásában ellátja az alábbi feladatokat:
a) a költségvetési szerv költségvetésének elıirányzatai tekintetében a gazdálkodással,
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
b) a költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása
körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat,
és
c) a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv a) és - ha nem szolgáltatás-vásárlással
történik annak ellátása - b) pont szerinti feladatait.

2.2. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vonatkozásában ellátja a
mőködtetéshez kapcsolódó feladatokat.
1.) Alaptevékenysége
Államháztartási szakágazati besorolása: ……….
Államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölés:
851011
562912
562913
562914
692000
890441
680002

Óvodai nevelés, ellátás
Óvodai, intézményi étkeztetés
Iskolai, intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi
tevékenység
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
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889921
562917

Szociális étkeztetés
Munkahelyi
étkeztetés
562920
Egyéb
vendéglátás
889101
Bölcsıdei
ellátás
881011
Idısek nappali ellátása
4.) Mőködési területe: Lajosmizse város közigazgatási területe
5.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.
6.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv
7.) Vezetıjének kinevezési rendje:
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı gazdasági vezetıt nevez ki. A kinevezés
határozott idıre szól.
8.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott,
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

melyekre a

közalkalmazottak

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl
szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
9.) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési
szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetés erejéig
gyakorolhatja.
10.) Vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki,
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti.
Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 33%
11.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. január 1. napján lép
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratáról szóló 80/2011. (VI. 30.) ÖH.
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Basky András polgármester: A 19. oldalon található egy költségvetés rendelet módosítás, mely a
létszámok miatt vált szükségessé, hiszen ebben van meghatározva az intézményekhez meghatározott
létszám. Ha megnézzük a táblázatot, mely a 20. oldalon található, akkor láthatjuk, hogy az IGSZ
létszáma 29 fı. Ebbıl 7 fı maga az IGSZ létszáma, 10 fı az iskolai konyha, gépjármővezetı, stb. Az
is benne van, hogy az óvoda létszám 2 fıvel csökken, mert ez a 2 fı átkerült az iskolához. Egyikük az
óvodában a logopédus, a másik kollega pedig a bölcsıdében, aki a korai fejlesztést végzi. Még egy
pontosítás, ez a létszámtábla most csak a 2 fıt kezeli az óvodából, a többi létszám következı ülésen
kerül újra elıterjesztésre. Tehát január 1-tıl az IGSZ létszáma megemelkedik a 16 fıvel, akik az
iskolából átkerülnek, az iskola létszáma pedig 0 lesz. Vagyis nem is lesz ilyen sor, de ezt csak a
következı ülésen a költségvetési rendelet módosításával kezeljük. Most csak a 2 fı mozgatását kell
elfogadnunk, mert így tudjuk átadni a KIK-nek. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata
ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás,
ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
37/2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi
XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.2 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát
veszti.

/ Basky András /
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı távollétében
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı

A kihirdetés napja: 2012. ………...

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyzı távollétében
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı
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1.melléklet a 37/2012. (…..) önkormányzati rendelethez

„1.2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Létszám elıirányzat alakulása önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı
intézményenként

Megnevezés
1.

Önkormányzat

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak
6 órás
8 órás

17

12

1.1. Zöldterület-kezelés (Park)

6

12

1.2. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1.3.
(Piac)
2. Polgármesteri Hivatal (1/1. sz. melléklet)

3
8
51

5

2

17

2

3.

Részösszesen

68

4.

IGSZ

29

4.1. IGSZ

7

4.2. FIÁI konyha

10

4.3. Gépjármő vezetı

1

4.4. Óvoda konyha

10

4.5. Bölcsıde konyha

1

5.

EGYSZI
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és
6.
Sportiskola
6.1. FIÁI

37

104
9

6.3. FIÁI Kollégiuma

0

Mővelıdési Ház
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde
8.
(Óvoda)
8.1. Óvoda Lajosmizse

13

2

1

246,75

2

3

314,75

19

5

54,75
42

8.2. Óvoda Felsılajosi tagintézménye

7

8.3. Óvoda Bölcsıdei tagintézménye

5,75

9.

Intézmény összesen

10. Mindösszesen

2

113

6.2. FIÁI Felsılajosi tagintézménye
7.

0

Basky András polgármester: Most következik a közoktatási intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggı döntések meghozatala. A Klebersberg Intézettıl megkaptuk azokat a
táblázatokat, amelyeket ki kellett töltenünk, ahhoz, hogy január 2-án tudjon mőködni az iskola. 88 fı,
aki oktatási feladatokat lát el, ıket adjuk át. Az 5. oldalon láthatjuk a létszámot, 84 fı pedagógus, 4 fı
pedig az adminisztrációs feladatokat ellátók. Ha megnézzük a táblázatot, láthatjuk, hogy 4 üres
álláshely is van, illetve van, akinek határozott idejő a szerzıdése. A 4 üres álláshelyet azért tartottuk
meg a rendszerben, mert ugye van a kollégiumi feladat, amelyet még nem szüntettünk meg, azok a
pedagógusok, akik a kollégiumban dolgoztak, azok mind feladatot kaptak az iskolában. Jelen
pillanatban a volt kollégiumi kisbusz a gyerekeket viszi reggel és este, ez megoldott tehát, a szülık
elfogadták a helyzetet. A napi háromszori étkezésük is biztosított. Ebben a megállapodásban
rögzítenénk azt is, a 8. oldalon, hogy amit átadunk feladatot, ezeket a költségeket térítse meg a KIK.
Kiegészülne ez a támogatói megállapodás egy mondattal, melyre megkérem aljegyzı asszonyt, hogy
mondja el.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Köszönöm szépen. Tehát a kiosztott anyag 8. oldalán, a
félkövéren szedett rész után kerülne be a következı bekezdés: „Átvevı nyilatkozik arról, hogy a
Lajosmizse Város Önkormányzata saját tulajdonában lévı busz mőködtetési költségét, mellyel a
külterületen élı gyermekek szállítása történik, megtéríti, külön megállapodás alapján a 2012/2013
tanév végéig.”
Basky András polgármester: Igen, és itt a megállapodásban már benne van az, amit az imént
említettem, hogy a bölcsıdében volt egy kötelezettség vállalásunk, hogy korai fejlesztést végzünk,
ehhez vettük fel a pedagógust. De miután ez a feladat is átkerül az állam irányítása alá, ezáltal nem
lenne olyan emberünk, akivel ezt el tudnánk látni, de a megállapodás 8. oldalán nyilatkozik a
Klebersberg Intézet, hogy ezeket a feladatokat ı ellátja. Így amit a pályázatban vállaltunk, az teljesül.
Most nem minden részlet születik meg a megállapodásból ma, hiszen van olyan döntés, amit csak
késıbb kell meghozni. Az elıterjesztésben a 21. oldalon található határozat-tervezet 2-es pontját ki
kellene egészíteni azzal, hogy a megállapodásban megjelölt további megállapodások megkötésére is
felhatalmazza a polgármester a Képviselı-testület. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata
ezzel kapcsolatban?
Orbán Antal képviselı: Én annyit szeretnék kérdezni a gépjármővek átadásával kapcsolatban, hogy
az intézmény üzembentartóként be lesz jegyezve? Ez a megállapodásban benne van?
Basky András polgármester: Ez egy forma megállapodás, de mi gépjármővet nem adunk át. Benne
van a megállapodásban, de üres a melléklet, amely errıl szól. Mi nem nyúlhatunk bele a
megállapodásba, a mellékletek tartalmaznak mindent részletesen. A gépjármő a mi tulajdonunk marad
továbbra is. Aljegyzı asszony mondja, hogy még egy kiegészítést szeretne tenni.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt képviselı úr! A mellékletek között megtalálható a
gépjármőrıl szóló melléklet is, amely végig ki van nullázva, tehát nem kerül átadásra gépjármő.
Basky András polgármester: Ha adnánk át gépjármővet, akkor az a mellékletbıl kiderülne, de mint
aljegyzı asszony is mondta, végig ki van nullázva. Viszont kérjük a KIK-et, hogy a mőködtetési
költségeket térítse meg.
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor van egy megállapodás,
amely minden önkormányzatra vonatkozik egységesen.
Basky András polgármester: Van egy alap szerzıdés-tervezet, amelybıl kiindul minden egyes
önkormányzat, de nyilván a sajátosságokat a megállapodásban rögzítik.
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Értem, de ennek a megállapodásnak elválaszthatatlan részét
képezi a 15 darab melléklet, amelyet most megkaptunk, de igazából nem tudtuk átnézni. Tehát akkor
most el kell fogadnunk egy olyan dolgot, amelyet szinte meg sem tudtunk nézni.
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Basky András polgármester: Hát ez sajnos így van. Az a helyzet, hogy nagyon rövid volt a határidı
nekünk is, folyamatosan küldtük a már meglévı anyagokat a Klebersberg Intézetnek, hogy ık is át
tudják nézni, de sajnos most egy picit nehézkes a dolog. De abba nyilván nem tudunk belenyúlni, hogy
a pedagógusokat át kell adni. Ezek a táblázatok most leginkább az ı adataikat tartalmazza.
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Mivel nem sikerült átnéznem, nem tudom, hogy fel van-e itt
sorolva, hogy hány számítógép kerül például átadásra, stb.
Nagy Judit irodavezetı: Nem minden táblázatot kellett most kitölteni, többek között ezt sem.
Basky András polgármester: Most leginkább nyilván arra volt kíváncsi, hogy mi a teljes létszám,
ami hozzá átkerül, és az ehhez szükséges adatok. Aljegyzı asszony kér még szót.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! A megállapodás 10. oldala
tartalmazza a megállapodás mellékleteit. Ezek közül a mellékletek közül a 3-as, mely a köznevelési
intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök, az 5-ös melléklet, mely az
intézményekkel összefüggı fenntartói mőködtetési feladatok ellátáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök, a
9-es, mely az infokommunikációs eszközök, valamint a 10-es melléklet, mely a feladatellátáshoz
kapcsolódó átadásra kerülı infokommunikációs eszközök, ezeket most nem kellett becsatolni. Ezeket
2013. február 15-ig kell becsatolni. Az összes többi mellékletet kell most becsatolni.
Basky András polgármester: Egy kis szünetet rendelek el 15.45 órakor, hogy mindenki át tudja
nézni a megállapodást, és a mellékleteket.
Szünet
Basky András polgármester: Az ülést 16.00 órakor folytatjuk. Úgy gondolom, hogy sikerült átnézni
az anyagot mindenkinek. Egy biztos, ez a megállapodás a legjobb tudásunk szerint készült el, de a
legjobb tudásunk percrıl-percre változik. A cél ugyanaz, a lehetı legjobban mőködjön továbbra is az
iskola. Két kérdés van, amit el kell döntenünk. Az egyik az, hogy a külön megállapodásokat elég ha a
polgármester legjobb tudása szerint megköti a Klebersberg Intézettel, vagy hozzuk be a Képviselıtestület elé.
Keresztes Ferenc képviselı: Én úgy láttam az anyagból, hogy te teljes felelısséggel tartozol.
Basky András polgármester: Ez így igaz, de nem szeretném, hogy olyan érzése legyen bárkinek is,
hogy a döntésekbıl a Képviselı-testületet ki akarom hagyni.
Apró Ferenc képviselı: Kösd meg, aztán tájékoztass minket. Én így szeretném.
Basky András polgármester: Rendben.
Keresztes Ferenc képviselı: Azt szeretném még kérdezni, hogy nem-e lehetséges egy széljegyzetet
bejegyeztetni a tulajdoni lapon, ami felülírja a tulajdonjogot? Olyan, mint a haszonélvezeti jog, hogy
bizonyos esetben erısebb, mint a tulajdonjog.
Basky András polgármester: Tulajdonképpen van benne igazság, mert az oktatási intézményeket ha
átveszi az állam, nem adhatjuk el a gyerekek feje fölül. Ez nyilván nem is célunk. De csak addig
használhatja, ameddig oktatási célokra használja, ha már nem, akkor teljesen visszaszáll az
önkormányzatra.
Péli Szilveszter képviselı: Itt tulajdonjog váltás nem történik.
Basky András polgármester: Széljegyzetként csak az kerülhet be, ami itt benne van a
megállapodásban. Jelen pillanatban ez a törvény, átkerül az állam használatába.
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Keresztes Ferenc képviselı: Még egy kérdésem van, azt meg tudod mondani, hogy mire jó ez az
egész?
Basky András polgármester: Egy egységes szerkezető oktatás jön létre, ez mindenképpen kell, hogy
szolgálja az oktatás céljait. Olyan oktatási háttér jön létre, amely egységes, nem minden településen
más és más oktatás szervezıdik. Én mint pedagógus, azt mondom, hogy látom az elınyét annak, ha
központi kézbe kerül.
Keresztes Ferenc képviselı: Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy megérem, hogy ezt visszacsinálják.
Basky András polgármester: Minden lehetséges. Folyamatos változás van. Jó, akkor aljegyzı
asszony a IV. határozat-tervezethez elmondja a módosító javaslatot.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Az elıterjesztés 21. oldalán, a IV. határozat-tervezet 2. pontja
végére kerül a következı: „valamint, az 1. pontban elfogadott megállapodásban megjelölt további
megállapodások megkötésére, aláírására, és felhatalmazza úgy, hogy azokról a Képviselı-testületet a
soros ülésen tájékoztatnia kell.”
Basky András polgármester: Kérdezem a képviselı társaimat, hogy jó lesz így? Amennyiben igen,
akkor az elhangzott két kiegészítéssel ( iskolabusz mőködési költsége, részemre adott további
felhatalmazás) javaslom elfogadni a határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
189/2012. (XII. 11.) ÖH.
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadásátvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás
jóváhagyása
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást jóváhagyja, azzal, hogy a megállapodás V.
pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel: „Átvevı nyilatkozik arról, hogy a Lajosmizse Város
Önkormányzata saját tulajdonában lévı busz mőködtetési költségét- mellyel a külterületen élı
gyermekek szállítása történik- megtéríti, külön megállapodás alapján a 2012/2013-as tanév
végéig.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az
1.) pontban foglalt megállapodás aláírására azzal, hogy
• annak tartalmaznia kell azt is, hogy a Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsıde esetében átvevı vállalja a logopédiai, valamint korai fejlesztés és gondozás
feladatainak ellátását is,
• az 1. pontban elfogadott megállapodásban megjelölt további megállapodások
megkötésére, aláírására is felhatalmazza úgy, hogy azokról a Képviselı-testületet a
soros ülésen tájékoztatnia kell.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. december 11.
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189/2012. (XII. 11.) Határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadásátvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
amely létrejött egyrészrıl
Lajosmizse Város Önkormányzata (Lajosmizse
Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata)
székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
képviseli: Basky András polgármester
törzsszáma: 724616
adóigazgatási azonosító száma: 15724612-2-03
bankszámlaszáma: 10402599-00026400
statisztikai számjele: 15724612-8411-321-03
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a

és

Felsılajos

Közoktatási

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli: Palotás József tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41
Elıirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevı (a továbbiakban: Átvevı) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott
napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I.
BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK
A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevı szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal
Átvevıt jelölte ki. A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése
alapján 2013. január 1-jétıl az Átvevı fenntartásába kerülı köznevelési feladatot ellátó
intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket
Átvevı veszi át.
A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülı
intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok
ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Átvevı ingyenes
használatába adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-átvételéhez, a jogok és
kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek biztosítása.

36

E célok megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 13.§ (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak meg.
II.
A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
1. Az átvételre kerülı köznevelési intézmény(ek) jogutódja az oktatásért felelıs miniszter
irányítása alatt álló Átvevı, amely önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervként
gyakorolja az átvételre kerülı intézmények felett a jogszabályban meghatározott fenntartói,
irányítói jogokat.
2. Az intézmény(ek) átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra
a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
III.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
3. Az Átadó által fenntartott köznevelési intézmények, az intézmény(ek), fenntartásához,
illetve a feladatellátásához kapcsolódó foglalkoztatottak, a jogok és kötelezettségek
átadás-átvételéhez, valamint az átadó tulajdonában álló, az intézmény(ek) elhelyezését,
valamint a fenntartásához, szükséges ingó- és ingatlan vagyonelemekre Átvevı javára
történı ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó fıbb feladatok, a Felek jogainak
és kötelezettségeinek a meghatározása.
4. Átadó átadja Átvevı részére a Törvény alapján
intézmény(eke)t, valamint ahhoz kapcsolódóan

állami

fenntartásba kerülı

a) a rendelkezésére álló, a köznevelési intézmények mőködését biztosító alapító, létesítı
okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített
példányát;
b) az intézmény(ek)ben használt bélyegzık nyilvántartását;
c) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó
vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékő jogról és az
adósságállományról szóló dokumentumokat;
d) az átadásra kerülı köznevelési intézmény(ek) 2012. évi költségvetésérıl, valamint a
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámolókról szóló
dokumentumokat;
e) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve késıbb hatályba lépı, harmadik személlyel
szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de
érvényesíthetı bármilyen jogosultságról, igényrıl, a vitatott, per vagy más
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésrıl, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és
annak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az
európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket;
f) Átadó által tett, a köznevelési intézmény(ek)re háruló, az átadás-átvétel napján
hatályos, illetve ezt követıen hatályba lépı kötelezettségvállalásokról és az egyéb
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kötelezettséget alapító intézkedésekrıl szóló tételes és szükséges magyarázatokkal
ellátott kimutatásokat;
g) az átadásra kerülı köznevelési intézmény(ek)hez kapcsolódó hazai és Európai Uniós
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetérıl szóló
dokumentumokat;
h) Tájékoztatást a köznevelési intézmény(ek) tevékenységéhez kapcsolódó, vagy azt
elısegítı alapítványokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagjai, elérhetıségek).
5. Átadó a Törvényben meghatározott, a köznevelési intézmény(ek)kel kapcsolatos
fenntartói joggyakorlás teljes körő ellátásának biztosítására 88 fı foglalkoztatottat Átvevı
részére átad. Átadó átadja továbbá Átvevı részére, a köznevelési intézmény(ek) –
Törvényben meghatározott – foglalkoztatottainak létszámát.
6. Átadó a tulajdonát képezı, a köznevelési intézmény(ek) szakmai feladatellátásához
szükséges, illetve az Átvevı fenntartói joggyakorlásához, az átadásra kerülı szakmai és
funkcionális létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, multifunkcionális és tárgyi
eszközökre, valamint gépjármővekre Átvevı részére ingyenes használati jogot biztosít.
7. Átadó a tulajdonát képezı, az átvételre kerülı köznevelési intézmények elhelyezését,
szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra Átvevı részére ingyenes használati jogot
biztosít.
8. Átadó a tulajdonát képezı, Átvevı fenntartói joggyakorlásához szükséges, valamint a
területi szervének elhelyezésre szolgáló ingatlan(ok)ra Átvevı részére ingyenes
használati jogot biztosít.
IV.
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
A Megállapodás rögzíti az átadásra kerülı köznevelési intézmények teljes körét, a feladatok, a
létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes használatba adásának személyi, tárgyi,
dologi feltételeit, valamint rendelkezik a Megállapodás aláírását követıen az átadásig
keletkezı jogokról és kötelezettségekrıl.
• A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek) átadása*
1. Az átadásra kerülı köznevelési intézmény(ek) felsorolása:
a) Fenntartásra átadásra kerülı köznevelési intézmények:
sorszám
1.

OM azonosító
027887

Intézmény neve
Fekete István Általános Iskola, Kollégium
és Sportiskola

Intézmény székhelye
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.

b) Fenntartásra és mőködtetésre átadásra kerülı köznevelési intézmény(ek):
sorszám
OM azonosító
Intézmény neve
Intézmény székhelye
*A táblázat az intézmények számának megfelelıen sorok beszúrásával bıvítendı. Az átadásra kerülı
intézmények száma függvényében a táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhetı, ebben az esetben itt
erre utalni szükséges. A nem értelmezhetı táblázat törlendı!
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2. Köznevelési intézményenként, a megállapodás elválaszthatatlan részét képezı mellékletek
felhasználásával rögzíteni kell:
a) Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény
elhelyezésére szolgáló ingatlannak ki a tulajdonosa (Átadó tulajdona, más
önkormányzat tulajdona, más (jogi) személy, állami tulajdon), az ingatlanon milyen
jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási
kötelezettségek, a projekt támogatáshoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség),
feltüntetve a támogatásból megvalósuló projekt által érintett ingatlanokat (a
támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).
b) Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására
vonatkozó adatokat, összegszerően részletezve.
c) Az intézmény fenntartásával kapcsolatos, az átadás-átvétel napján hatályos
szerzıdésállományt, ezen belül a szerzıdés típusát a megállapodás 11. mellékletében
rögzített bontás szerint, valamint az intézmény(ek)hez kapcsolódó azon szerzıdéseket,
megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot
keletkeztethetnek.
d) Az intézményre vonatkozó követelésállományt a 12. mellékletben rögzített bontás
szerint.
e) Az intézménnyel összefüggı, folyamatban lévı peres ügyeket a 13. mellékletben
rögzített bontás szerint.
f) Az intézmény teljes vagyonleltárát, a használatba/vagyonkezelésbe átadásra kerülı:
-

ingatlanok tekintetében az ingatlan adatainak, továbbá a könyv szerinti érték és az
utolsó vagyonértékelés bemutatásával,
- az ingó vagyon tekintetében a leltárívek csatolásával,
- gépjármővek tekintetében a 4. mellékletben rögzített bontás szerinti kimutatással,
feltüntetve a támogatott projekt keretében beszerzett vagyonelemeket (a támogatást
nyújtó és a projektszám feltüntetésével).
g) A 14. és 14/a mellékletben rögzített bontás szerint az intézményre vonatkozó
folyamatban levı, illetve tervezett közbeszerzések bemutatását, külön kitérve a
támogatott
projekt
keretében
megvalósuló
beszerzésekhez
kapcsolódó
közbeszerzésekre (a támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).
3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához
szükséges informatikai hálózatok zavartalan mőködésének biztosítása céljából soron kívül
intézkednek:
a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerzıdések átadás-átvételérıl,
b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételérıl,
c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,
d) a rendszerek mőködtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételérıl.

39

• A foglalkoztatottak átadás-átvétele
A foglalkoztatottak átadására 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor:

1. A Törvény értelmében a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, az
intézmény(ek) fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint
a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális
feladatokat ellátó átadásra kerülı foglalkoztatottak összes létszáma: 88 fı
Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma:84 fı
Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 4 fı
Az intézmény(ek) mőködtetését és a mőködtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó
foglalkoztatottak összes létszáma: 0 fı
Az átadásra kerülı foglalkoztatottak létszámát munkakörökre lebontva a 2. melléklet tartalmazza.

2. Az átvételre kerülı köznevelési intézmény(ek) átadásra kerülı összes foglalkoztatotti
létszáma: 88 fı
Betöltve átadott státuszok száma: 84 fı
Betöltetlenül átadott státuszok száma: 4 db

Az átvételre kerülı köznevelési intézmény(ek) intézményi státuszához nem köthetı
foglalkoztatottak:
a) prémiumévek programban részt vevı(k) száma: 0.fı;
b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott:
ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadó(k) száma: 0 fı,
bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fı.
Az átadásra kerülı intézményi létszámot intézményenként az 1. melléklet tartalmazza,
amelyben külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát.
3. Átadó a betöltött státuszokon szereplı, az 1. és 2. mellékletben felsorolt foglalkoztatottak
személyi anyagát 2012. december 31-ig átadja Átvevınek.
4. A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január 1-jétıl a
munkáltató személyében változás következik be, az átvételre kerülı foglalkoztatottak
munkáltatója 2013. január 1-jei hatállyal Átvevı. Felek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a munkáltató személyében bekövetkezı változással kapcsolatban a jogszabályok
által a munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az elıírt határidıben
eleget tesznek.
• A tárgyi eszközök átadása:
Felek rögzítik, hogy Átadó a megállapodás tárgyát képezı intézménnyel, illetve létszámmal
együtt, 2013. január 1-jei hatállyal, a köznevelési feladat ellátáshoz, az intézmény(ek)
fenntartásához, kapcsolódó tárgyi eszközállomány ingyenes használatát átadja Átvevınek az
alábbiak szerint:
I.

a b/1) pont alapján átadásra kerülı foglalkoztatottakhoz kapcsolódóan
b.

a létszámnak megfelelı számú, a munkavégzés feltételeit biztosító informatikai
eszközállományt, amely magába foglalja a személyi számítógépeket a kapcsolódó
perifériaelemekkel együtt (monitor, billentyőzet, egér, nyomtató);
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II.

c. multifunkcionális eszköz tekintetében Átadó létszámára lebontott intézményi
darabszám felhasználásával az átadandó létszám arányához igazított darabszámot;
d. az átadandó létszámnak megfelelı számú, a munkavégzés feltételeit biztosító irodai
bútort (íróasztal, szék, görgıs elem, lehetıség szerint személyenként egy szekrény).
az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, mőködtetéséhez, az intézményben ellátott
tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, az intézményben nyilvántartott informatikai,
multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt, gépjármővet.

Az I. pontban szereplı létszámhoz kapcsolódó, átadandó tárgyi eszközök listáját a megállapodás 5. és
10. melléklete tartalmazza.
A II. pontban szereplı létszámhoz, illetve az intézmény(ek)ben ellátott tanulók oktatás-neveléséhez
kapcsolódó tárgyi eszközök listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9. melléklete tartalmazza.

• A gépjármővek átadása
A gépjármő(vek) ingyenes használatba/vagyonkezelésbe átadására 2013. január 1-jei hatállyal kerül sor.

Az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, az intézményben ellátott tanulók oktatásneveléséhez, a köznevelési feladatok ellátásához szükséges, Átvevı ingyenes használatába
átadásra kerülı gépjármővek adatait a megállapodás 4. és 6. melléklete tartalmazza.
Felek együttmőködnek annak érdekében, hogy az átadásra kerülı gépjármő(vek) tekintetében
Átvevı a közúti közlekedési nyilvántartásba, üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. A
nyilvántartásba történı bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevıt terheli.
A tárgyi eszközök és gépjármővek átadás-átvételével kapcsolatos feladatok megszervezésérıl
Felek együttesen, elızetesen egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételrıl jegyzıkönyv
készül, amely tartalmazza a számviteli nyilvántartásból történı kivezetés dátumát.
• A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása
1. Átadó átadja Átvevı részére azokat a 15. mellékletben meghatározott, a köznevelési
intézményt érintı projekteket, amelyekben a Törvény szerint Átadó, mint projektgazda
jogutódja Átvevı. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a
Törvény 16-18.§-ában foglaltak az irányadók.
2. A megállapodás aláírásával egy idıben Átadó (projektgazda) teljes körő tájékoztatást
nyújt Átvevı részére projektek(ek) elırehaladásáról, a projektekkel kapcsolatos
valamennyi lényeges tényrıl, körülményrıl, információról, egyben meghatalmazza
Átvevıt (jogutód projektgazda), hogy a támogatási szerzıdés módosításával
kapcsolatos eljárásban nevében eljárjon.
3. Átadó átadja Átvevı részére az átadásra kerülı projektek dokumentációját, amelyhez
csatolja a dokumentumok tételes listáját.
V.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél jelen
megállapodásban megjelölt valamennyi fél általi aláírásának napja szerinti állapotot
veszik alapul.
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Átadó tájékoztatja az Átvevıt minden olyan körülményrıl, veszélyrıl, illetve lehetıség
számbavételérıl, amely az adott köznevelési intézmény(ek) mőködését érdemben
befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekrıl,
körülményekrıl.
Átadó a megállapodás elválaszthatatlan részét képezı mellékleteket, kimutatásokat,
tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidıkig adja át Átvevı részére:
-

a szerzıdés aláírásával egyidejőleg, legkésıbb 2012. december 15-ig: 1., 2., 4., 6., 7., 8.,
11.,12., 12/a.,13, 14., 14/a., 15. mellékleteket, az intézmény alapító dokumentumát,
szabályzatainak listáját, tájékoztatást a peres ügyek állásáról, az érvényesíthetı, pervagy vitarendezés tárgyává tehetı igényrıl, jogosultságról, egyéb fontos, az intézmény
mőködését meghatározó kérdésrıl;

-

2012. december 31-ig: az átadásra kerülı foglalkoztatottak személyi anyagait,
tájékoztatást a köznevelési intézmény 2012. évi költségvetési helyzetérıl (évközi
beszámolók), a 2012. évi normatíva igényléssel, lemondással kapcsolatos tájékoztatást, a
bélyegzık nyilvántartását, a hatósági engedélyeket, a köznevelési intézmények
tevékenységéhez kapcsolódó alapítványokról készült tájékoztatást;

-

2013. január 31-ig: projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok
tételes listáját;

-

2013. február 15-ig: 3., 5., 9., 10. mellékleteket;

-

2013. április 30-ig: a Törvény mellékletében meghatározott jegyzıkönyvet;

-

2012. május 15.: az intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

beszámolót.
Felek a mőködtetés egyedi feltételeit- figyelemmel a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvény 74. § (6. a) bekezdésében foglaltakra- a köznevelési intézmény(ek) által ellátott
feladatokhoz igazodó, 2013. január 15-ig megkötendı külön szerzıdésben állapítják meg.
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény. 76.§ szerint ebben a szerzıdésben kell
majd rendezni:
- a mőködtetéssel kapcsolatos közterhek, költségek, díjak viselését;
- az ingatlan vagyonvédelmét;
- a köznevelési intézmények mőködéséhez szükséges eszközök, taneszközök,
anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelését, átadás-átvételét, raktározását,
készletek pótlását;
- a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához
szükséges technikai berendezések mőködtetése;
- a tulajdonában lévı taneszközök karbantartása, javítása;
- a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése.”
Átadó nyilatkozik, hogy a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola

vonatkozásában az intézmény átadásánál, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata jár el.
Átvevı nyilatkozik arról, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának a DAOP-4.1.3./C2f-2009-0019 azonosító számú „Elsı Esély Program – Bölcsıdei ellátás biztosítása
Lajosmizse városban” címő pályázatával összefüggésben vállalja, hogy a Meserét
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdésnél a logopédiai ellátást, valamint a
korai fejlesztést és gondozás feladatot ellátja.
Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggı teendıket egyeztetik,
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések elıkészítésérıl.
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Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve: Basky András
Beosztása: polgármester
Elérhetısége: 76/457-575
Átvevı által kijelölt kapcsolattartó:
Neve: Palotás József
Beosztása: Kecskeméti Tankerület igazgatója
Elérhetısége: 06/30-626-5997
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszemően, együttmőködve járnak
el.
Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és
mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes
felelısséget vállal arra, hogy az abban közölt tények adatok, információk a megállapodás
függelékét képezı teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelıen valósak, teljeskörőek
érdemi vizsgálatra alkalmasak.
A Megállapodás 6 eredeti példányban készült és …. számozott oldalból áll, amelybıl 3
példány az Átadót, 3 példány az Átvevıt illet meg.

Lajosmizse, 2012. december 12.

.................................................................
polgármester/társulás elnöke
átadó

.................................................................
tankerületi igazgató
átvevı

Pénzügyi ellenjegyzés:
.................................................................
átadó

.................................................................
átvevı

Jogi ellenjegyzés:
.................................................................
átadó
Egyetértek:
.................................................................
Marekné dr. Pintér Aranka
mb. elnök
átvevı
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.................................................................
jogi ellenjegyzı
átvevı

A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek)ben foglalkoztatottak átadásra
kerülı létszáma
2. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggı fenntartói/mőködtetıi feladatokhoz
kapcsolódó munkakörben foglalkoztatottak átadásra kerülı létszáma
3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi
eszközök
4. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó
gépjármővek
5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggı fenntartói/mőködtetıi feladatok
ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök
6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggı fenntartói/mőködtetıi feladatok
ellátásához kacsolódó gépjármővek
7. melléklet: A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok
8. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggı fenntartói/mőködtetıi feladatok
ellátását biztosító ingatlanok
9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra
kerülı infokommunikációs eszközök, szerzıi jogvédelem alá esı termékek
10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggı fenntartói/mőködtetıi feladatok
ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülı infokommunikációs eszközök, szerzıi
jogvédelem alá esı termékek
11. melléklet: Szerzıdések
12. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenntartásához/mőködtetéséhez kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (12., 12/a)
13. melléklet:
A
köznevelési
intézmény
szakmai
feladatellátásához,
fenntartásához/mőködtetéséhez kapcsolódó folyamatban levı peres ügyek
14. melléklet: A köznevelési intézmények fenntartásával/mőködtetésével kapcsolatos
folyamatban levı, tervezett közbeszerzések (14., 14/a.)
15. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek
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Függelék
TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Basky András, mint Lajosmizse Város Önkormányzata képviseletében eljáró vezetı
(a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon 2012. december 12-én az átvevı
részére (a továbbiakban: átvevı) a megállapodással átadottakon túlmenıen nem áll
rendelkezésemre a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott
intézményi kör (átvett intézmények) mőködése körébe esı adat, információ, tény, okirat,
dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett
adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörőségéért,
és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelısséget vállalok.
Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

Lajosmizse, 2012. december 12.
.................................................................
Átadó

Basky András polgármester: Mindenképpen szeretném azt kérni az intézményvezetıktıl, hogy
továbbítsák kollégáik részére a köszönetet, hogy ezt a hatalmas anyagot elkészítették.

2. Napirendi pont
Döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Van egy belsı ellenırzési társulásunk is, melyet meg kellene szüntetni,
hiszen 2013. január 1-tıl normatívát nem fogunk tudni lehívni rá, így nincs értelme tovább fenntartani.
mivel belsı ellenırünk van, így abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a feladatot el tudjuk
látni. A belsı ellenırzési társulásnak 10 tagja van, köztük Felsılajos is, ık tegnap döntöttek a
megszüntetés mellett. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?
Kollár László MG elnök, képviselı: A belsı ellenırünk megmarad?
Basky András polgármester: Természetesen igen.
Orbán Antal képviselı: És ı Felsılajost is ellátja?
Basky András polgármester: Igen, úgy ahogyan eddig is. Van-e még valakinek kérdése, véleménye,
javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet,
mely a belsı ellenırzési társulási megszüntetésérıl szól, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy
a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot
hozta:

190/2012. (XII. 11.) ÖH.
Döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl
Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt a Belsı Ellenırzési Társulás
2012. december 31. napjával történı megszüntetésérıl. Felkéri a polgármestert, hogy a
megszüntetésrıl szóló határozatot 2012. december 15. napjáig küldje meg a Belsı Ellenırzési
Társulás részére.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a gesztor önkormányzat
polgármesterét, hogy a Belsı Ellenırzési Társulás megszőnése esetén - figyelemmel a Belsı
Ellenırzési Társulási Megállapodás 13. pontjában foglaltakra – a pénzügyi elszámolást
készítse elı és terjessze a társult önkormányzatok képviselı-testületei elé.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ezen határozat 1. pontjában
foglaltak teljesülése esetén nyilatkozik, hogy a belsı ellenırzési feladatai ellátására nem kíván
tagja lenni az esetlegesen 2013. január 1-jén megalakuló jogi személyiséggel rendelkezı
társulásnak.
Felelıs: Képviselı-testület és polgármester
Határidı: 2012. december 11.
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Basky András polgármester: Megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel
berekesztem 16.25 órakor.
K.mf.

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı távollétében
Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyzı
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