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Katalin, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, Tamás Lászlóné, Tóth
János képviselők
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző
Meghívottként jelen van: Jelenléti ív szerint
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.
Nagy Sándor
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 10 fő jelen van, így a képviselőtestület h a t á r o z a t k é p e s.
A meghívóban szereplő napirendet javasolom megtárgyalásra. A napirendi ponttal
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs ki az, aki a meghívóban szereplő
napirendi pontot elfogadja?
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet állapította
meg:
Napirendi javaslat
1./Előterjesztés az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és
Szakiskola működésével kapcsolatos döntésekről
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Száma: 4-261/2012.
Előadó: Nagy Sándor polgármester
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1. napirendi pont megtárgyalása
1./Előterjesztés az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és
Szakiskola működésével kapcsolatos döntésekről
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Száma: 4-261/2012.
Előadó: Nagy Sándor polgármester
Nagy Sándor
Szóbeli kiegészítésem, annál is inkább, hiszen a hivatalvezetés egy korábbitól eltérő
javaslattal állt elő, hiszen az elmúlt időszakban két alkalommal is egyetértésben a
képviselő-testülettel, arról döntöttünk, hogy nem kívánjuk működtetni az átadásra kerülő
intézményt, hiszen a költségvetési lehetőségeink olyanok. Ugyanakkor- az
előterjesztésben is látszik, hogy megkaptuk az Emberi Erőforrás Minisztérium Oktatási
Államtitkár levelét, amiben tudatosították, hogy jelen pillanatban az Ő számításuk szerint
Újfehértó esetében 9.860 ezer forintot kérnek havonta 2015. augusztusáig a működtetés
hozzájárulásához. Ez egy nagyon kicsi kerekítéssel évi 120 millió forintot jelent. Nyilván
azt kellett eldöntenünk előzetesen, megvizsgálni – ismerve azt a számot, átszámolva még
egyszer a várható működtetési kiadásokat, figyelemmel arra, hogy az előzetes
számításokhoz képest már finomodott a 2013. évi költségvetés, legalábbis néhány tétel
esetében világossá vált, hogy milyen nagyságrendű kiadásokkal számolhatunk. Itt
elsősorban a gyermekétkeztetés esetében van egy jelentős kiadáscsökkenés amiatt, hogy
az egy étkezőre jutó normatívát megemelték. Nyilván ez a működtetés szempontjából ez
másodlagos volt, hiszen a gyermekétkeztetés fenntartása az abban az esetben is az
önkormányzat feladata lett volna, hogyha nem vállalná a testület a működtetést.
Kiszámoltuk azt - és több ilyen vezetői értekezletet nem tartottunk a hivatalban, mint az
elmúlt két napban. Próbáltuk mindenféle szempontból végigszámolni, hogy mi van akkor,
ha nem vállaljuk a működtetést, ha átadjuk és fizetjük amit fizetni kell. – Egy dolgot nem
tudunk csinálni- fizetni. Egyértelmű a törvényi szabályozása, ezt az összeget, ha nem
működtetjük, akkor oda kell adni. Ennek megfelelően készítettünk egy számítást, ami azt
mutatja jelen pillanatban- most csak a költségvetési oldaláról beszélünk-, hogy ha az
önkormányzat működtetésében marad az általános iskola, akkor összességében nekünk,
úgy hogy visszakerül- egyébként is a technikai létszámot szeptemberig, ha átadtuk volna
működtetésre, akkor is nekünk kellett volna működtetni, hiszen bizonyos létszámokat csak
szeptembertől vett volna át a tankerület, azt a13 főt, melyet engedélyeztünk visszavesszük
a hivatal állományába és plusz vissza kell venni még két létszámot, ami a központi
igazgatáson van (iskolatitkár), tehát 15 fő visszakerül a hivatalhoz. Ennek az éves
bérvonzata kb 22 millió forint. Átszámolva- látva a novemberi kiadásokat is, úgy látszik
az iskola esetében azzal, hogy a Mályváskerti iskola működtetés lement – jövőre nem
jelentkezik, kb 100 millió forintra tehető a dologi kiadás, ami a működtetésre kell az
iskolához. Ez összességében 121 millió forint, ha a másik megoldást vállaljuk, akkor az
pedig 118.272 ezer forint. Igazából nincs lényeges eltérés – tervezés szinten annyira
minimális az az 1-2 millió forint, hogy ezt nem tudjuk. Ettől kezdve úgy gondoltuk, hogy
azt a javaslatot terjesszük a testület elé, hogy vállalja be az intézmény működtetését.
Hangsúlyozom, hogy ugyanakkor az előzetes számítások alapján jelen pillanatban az
önkormányzati törvény idevonatkozó rendelkezéseinek nem tud megfelelni az
önkormányzat, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint azt mondja ki, hogy költségvetési
rendeletben működési hiány nem tervezhető. A mostani számítások alapján az látszik,
hogy költségvetési hiányunk abban az esetben, ha mi működtetjük akkor 402 millió
forintos nagyságrendet képvisel, ha nem mi működtetünk, akkor 399 millió forintos
nagyságrendet képvisel. Gyakorlatilag nem számottevő a különbség. Ezt mint problémát
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jelzem a testület felé. Erről egyébként az Államtitkár Urat tájékoztattuk, amikor
szombaton itt voltak, hogy ezzel kell számolni, hogy nem tud megfelelni az
önkormányzat. Ha átadjuk és leszedünk minden nem kötelező feladatot, akkor sem tudjuk
megoldani. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a költségvetési hiány 472 millió forint,
vagy 468, ha nem mi működtetjük. Ezt már úgy számoltuk át, hogy 2013.-ra eső hitel 70
%-át átvállalja az állam. Erről a részéről ennyit szerettem volna elmondani. Magáról a
megállapodásról azt szeretném elmondani, hogy egyrészt a kiküldött anyagban az 1.
számú határozat-tervezet helyett egy új határozat-tervezetet szeretnék elfogadtatni,
szűkítenénk az 1. számú határozat-tervezet szövegezésében azt vállaljuk csak, hogy a
működtetést vállaljuk. Ezt a részét kiosztjuk. A többi megállapodás tervezetben nincs
változás. A megállapodás IV. fejezet b). 2. pontjában az átvételre kerülő köznevelési
intézmény átadásra kerülő összes foglalkoztatott létszáma:94 fő van írva a – ez 99 fő
lenne, és 99 lenne a betöltött státuszok száma is. Igazgató Asszony ezelőtt 10 perccel
egyeztette még az intézményfenntartó központtal.- ez amiatt adódik, hogy 94 az
engedélyezett státuszok száma az iskolánál, de van 5 GYES-ese, és miután a feladatot el
kell látni januártól és ezért az 5 GYES-est is át kell adnunk a feladatellátás érdekében
nekik. Ezen kívül még egy dologra kötelességem felhívni a figyelmet ez pedig az, hogy a
tegnapi egyeztetések kapcsán egyetlen vitatott kérdés maradt a tankerületi Igazgató
Asszonnyal, ez pedig az 5. oldalt a b) 1, pontja szerint 1 fő létszámot szeretnénk átadni,
nyilván ez a személy az, aki jelen pillanatban az önkormányzatnál ilyen jellegű
feladatokat ellát. Ezt igazából Intézményvezető Asszony aggályosnak tartott,- de én úgy
gondolom, hogy nem lehet Újfehértót összevetni egy ezer fős településsel, ahol kapcsolt
munkakörben látták el ezt a feladatot. A vita közöttünk abban volt, hogy maga a
feladatellátás során egyéb dolgokat is csinált az ügyintéző és hagyja meg az önkormányzat
az ügyintézőt az egyéb feladatok ellátására. Én úgy gondolom, hogy a feladat nagysága
pedig azt indokolja és ezzel a feladatkörrel foglalkozott alapvetően – ezért ez a létszám
kerüljön át. Én megígértem Igazgató Asszonynak, hogy ezt felvetem a testületi ülésen- Én
azt is tudomásul veszem, hogy ha a képviselő-testület ellentétesen dönt és nem támogatja
az én javaslatomat. De én ragaszkodtam ahhoz tegnap, hogy a kollégák ezt a pontot
szerkesszék bele a megállapodásba. Gyakorlatilag a megállapodás összes többi pontjában
teljes egészében konszenzus van. Tehát az 1. számú melléklet határozati része akkor úgy
szólna, hogy:
1.) az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012. december 07-én érkezett közlésében
meghatározott hozzájárulás mértékére - 9856 ezer forint/hó – tekintettel nyilatkozza, hogy
az önkormányzat a saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ által
2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény (Újfehértói Általános, Művészeti
Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola, 4244 Újfehértó, Debreceni u. 10. OM
azonosító:200401) működtetését vállalja.
2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?
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Tamás Lászlóné
Az önkormányzat részéről mindkét alternatívánál szinte hasonló a hozzájárulás összege,
hogy kell-e nekünk ez a nyűg? Mert gondolom, hogy itt évközben fognak jönni olyan
dolgok, hogy tárgyi feltételeket biztosítani és eszközöket, hogy nem jelent-e ez később
nagyobb kiadást. Az intézményvezetőnek nem jobb- e, hogy egy helyre tartozik.
Nagy Sándor
Nyilván sok mindent mérlegeltünk, ha most a hivatal szempontjából nézem, akkor azt
kellene mondanom, hogy adjuk át, elment a feladat „kevesebb nyűgünk lesz vele”,
havonta elutaljuk, ha lesz miből a 9 860 ezer forintot és akkor ki van „pipálva” a feladat.
Én azt gondolom, hogy egy ekkora város életében, ha meg lehet azt menteni, hogy valami
pici ráhatása legyen, hogy az Ő tulajdonát képező vagyontárgya, működtetése hogy fog
alakulni, ez azért lényeges szempont, hiszen a tulajdont nem adjuk, vagyonkezelésbe
kapja, de ettől a vagyon a miénk marad. Én úgy gondolom, hogy nagyon nehezen lehetne
kommunikálni, hogy akkor sem tudunk kedvezményt adni a lakosság számára, hogyha
nem működteted. Azt aztán „Józsi néni” meg végképp nem fogja megérteni, hogy rajta
marad a lakosságon a teher, és mégsem működteted az iskolát. Még egyszer mondom,
hogy abban az esetben egy percig nem gondolkodnék az átadáson, ha 50 millió fölötti
különbség keletkezne a költségvetésben, hiszen az attól kezdve gazdasági racionalitás
kérdése. Én úgy gondolom, hogy egy képviselő-testület ameddig megteheti, hogy legalább
a működtetést magára vállalja az összes nyűgével együtt. Hiszen erről mi beszéltünk
Igazgató Asszonnyal is, hogy nyilván bizonyos szempontból talán egyszerűbb, ha a
fenntartó és a működtető ugyanaz adott esetben, ugyanakkor látva az előkészületeit ennek
a január 1-jén induló dolognak, nem vagyok megnyugodva afelől, hogy zökkenőmentesen
elindulhat a munka. Esetleg mondjuk márciusig még nem az önkormányzatnak kellene
rendezni ezeket a kérdéseket, mert nem látszik az, hogy január 1-jén ki fogja felkapcsolni
a villanyt az intézményben, vagy ki fogja az égőt kicserélni az intézményben. De nem ez
az elődleges, az elsődleges az, hogy gazdaságilag nem indokolt, hogy ne vállaljuk a
működtetést. Az egy másik kérdés, hogy önkormányzati költségvetési szinten mi lesz
2013-ban az önkormányzattal, de az majd akkori kérdés lesz, amikor erről majd
tárgyalunk. Van-e még egyéb?
Tóth János
A létszámmal kapcsolatban, azt értem, hogy 13 fő, és a plusz két fő az adminisztráció, és
még van három fő, ki az a plusz három fő?
Nagy Sándor
A plusz 3 fő azért került oda, mert rehabilitációs járulékot kell fizetnünk, ha csökkent
munkaképességüt nem foglalkoztatunk. Ezt azért kértük, hogy csak akkor tudunk
csökkent munkaképességüeket foglalkoztatni, ha engedélyezve van a létszám.
Szilágyi Péter
Ilyen kondíciók mellett én igazán nem látom, hogy mi értelme volt ennek az
átszervezésnek, hiszen biztos, hogy egy csomó pénzbe fog kerülni. Gyakorlatilag az
önkormányzat nevében mondhatjuk azt is, hogy „Akár pofon, akár nyakon.” Majdnem
úgy tűnik, mintha valaki Újfehértóról súgott volna a minisztériumba, hogy ilyen jól ki
tudták számolni, hogy kicsi a különbség. Nem tudom, hogy mi értelme volt ennek az
egésznek. Én ebbe még egy kicsit azt látom, hogy zűrzavar van, meg anarchia van benne.
Tökéletesen működött, ha a finanszírozást odaadták volna hozzá, akkor nem lett volna
ilyen probléma. Nem tudnak mást fenntartani, nem csak önkormányzatot, most már
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iskolák tekintetében azokat nem akarja most már az állam beállamosítani. Ez is érdekes.
Nagy Sándor
Maga a törvény, ami rendelkezett az iskoláknak állami fenntartásba való vételéről, az
egyértelműen szabályozott, hogy a 3 ezer fő fölötti településnél egyértelműen azt mondja,
hogy fenntartásba veszi és az adott önkormányzat köteles működtetni. Ez az alap. És tett
bele egy olyan „puhítást”, hogy négyévente egyszer dönthet az önkormányzat, hogy ezt a
működtetést vállalja, vagy nem. A háromezer fő fölötti településnél fenntartotta a jogot,
hogy megállapítsa, hogy hány forint hozzájárulást kell fizetni az állam felé, hogy az állam
működteti az adott település iskoláját. Ez volt az alap. Amikor azt javasoltuk, hogy ne mi
működtessük, akkor úgy gondoltuk, hogy a költségvetési számok alapján az látszott, hogy
nincs miből az önkormányzatnak sem működtetni, sem a működési költséget megfizetni.
De most, hogy a törvény által rátették, hogy fizetni kell, ettől kezdve meg kell találni
majd- a Kormánnyal közösen- hogy miből fizetjük ezt. Vagy egyedi kezelése az
ügyeknek, vagy pedig azt mondja, hogy elhalasztja az életbelépését a törvény előbb
idézett szakaszának. De az látszik, hogy a költségvetésben van 87 milliárd forintos tétel
„félretéve” az egyedi önkormányzati ügyek kezelésére.
Leveleki József
Igazából a mozgásterünk egyenlő a nullával ebben a kérdéskörben is. Ez egy algoritmus
mentén kiszámolható, hogy kb. a számolási metódus végén ugyanaz az összeg jön ki, mint
ellenkező esetben. Nyilván fenn kell tartani a látszatát annak, hogy valamifajta döntése
van az önkormányzatnak- az én olvasatomban ez annyi, hogy eldönthetjük, hogy a
„kerekszobában melyik sarokban ülünk”. Ezek determinált folyamatok, presztizs kérdés a
kormányzat részéről, ez teljesen nyilvánvaló. Az elvárás az lenne, hogy működőképes
legyen a rendszer, és a hatékonysága növekedjen, meg a színvonala az oktatásnak, amivel
azért annyira
nem büszkélkedhetünk – nem Újfehértón, hanem általánosan
Magyarországon. Aztán, hogy ez mennyiben fogja segíteni – ez a jövő zenéje. Én nem
látok ebben olyan óriási döntési dilemmát.
Nagy Sándor
Abban a részében vitatkozom, hogy nincs döntési dilemma. Van döntési dilemma, hogy
fizetünk, vagy működtetünk.
Leveleki József
Ugyanannyiba kerül.
Nagy Sándor
Világos. Polgármesterkent vállalom a kényelmesebbet, vagy vállalom a macerásabbat. A
mi javaslatunk a macerásabb.
Leveleki József
Ez meg egy szimbolikus politizálás.
Tamás Lászlóné
És ha nincs miből fizetni az önkormányzatnak ezt a megállapított összeget?
Nagy Sándor
Erre a részére nem tudok válaszolni.
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Szilágyi Péter
De lesz. Újabb adót fogsz bevezetni.
Tamás Lászlóné
Én is arra gondolok, hogy hol lesz erre fedezet?
Nagy Sándor
Nem látjuk jelen pillanatban.
Leveleki József
Feladatfinanszírozás van mostmár, nem?
Nagy Sándor
Csak az a probléma, - de egyébként én bízom benne, hogy valamilyen megoldást találnak
rá. Szerintem most folyamatosan szembesül a Kormányzat az önkormányzati jelzések
alapján, hogy gyakorlatilag az a számomra is szimpatikus feladatfinanszírozási modell
mellé, ha ténylegesen az a forrásnagyság mellérendelődne, ami kell hozzá, akkor
működhetne.
Puskás László
Az elhangzottakkal kapcsolatosan, ha visszaemlékszünk arra, hogy milyen számokról volt
szó az iskolaműködtetés kapcsán, akkor hallottunk először 270 milliót éves szinten- akkor,
amikor döntöttünk először arról, hogy ne adjuk át az iskolát. Utána a számok mindig
csökkentek. A múlthéten még 190 millió forintról tudtunk. Ezt most csak arra mondom,
amit Péter mondott, hogy valaki biztos súgott Újfehértóról. Az, hogy 120 millió forintból
ki lehet hozni a működtetést ez tegnap reggelre kristályosodott ki, amikor át lett számolva,
hogy mi az a lecsupaszított része, amiből ki lehet hozni. Az, hogy mennyire nem igaz más
településekre, ha csak a környéket nézzük, Nagykálló hasonlóan dönt mint mi. Ő viszont
azt mondta amikor megkapta a számot, hogy Ők kevesebből kihozzák, mint amit előírtak
a számukra, tehát más kondíciókkal működnek az épületeik. Balkányban, jelentősen meg
kellene pótolnia, nem tudja megszorítani a működési költségeit, tehát Ők mégis csak úgy
döntöttek, hogy átadják, mert nem bírják a 60 millió forintot kigazdálkodni. Tehát elég
vegyesek a szórások. Ezzel a mutatószámmal, ami alapján kiszámolták, hogy mennyi a
hozzájárulás mértéke, én magam sem értek egyet, sőt épp Újfehértó esetében, amikor
próbált az önkormányzat abba az irányba gondolkodni, hogy saját maga oldja meg a
problémáit, akár addig a szintig is, hogy helyi adó bevezetését kellett végigvinnie, ezzel
szemben a mutatószámok épp hátrányosan érintenek minket, hogy meghagytuk a helyi
adó dolgát, mert ezzel jelentős bevételt generál. Az a baj, hogy nem is a költségvetési
részét nézték meg véleményem szerint, hanem azokat a bevételeket, amik keletkeznek, a
kiadási részét nem és ez alapján hoztak egy mutatószámot, hogy akkor 120 millió forint,
amit fizetni kell. Én egyetértek azzal, amit polgármester Úr beterjesztett, saját
épületünkről, saját ingatlanunkról van szó, annak a működtetését egyenlőre ne adjuk át.
Én azért lehetőséget abban is látok- és a tankerületi igazgató az első megbeszélés
alkalmával világossá tette, hogyha átadjuk a működtetést, akkor önkormányzatként a saját
épületeinkre semmilyen szinten nem pályázhatunk, csak akkor, ha működtetjük. Azért
lehetőségek vannak mondjuk KEOP-os pályázatokra is a jövőben. Talán a kiadásaink is
csökkenhetnek ezzel, ha pld, az Erkel iskolának a régi épületére gondolok, mert azért az
elég nagy költséggel működő épület. Ha pedig nem boldogulunk, és más településeken
sokkal jobb gazdája az állam az iskolák működtetési részének, akkor a következő
testületnek van lehetősége arra, hogy átadja a 2014-es a választások után. Szerintem
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visszacsinálni nehezebb. Én egyetértve az előterjesztővel azt javasolom, hogy ne adjuk át
a működtetést.
Nagy Sándor
A szabály az úgy szól, hogy az önkormányzati választásokat követő 6 hónapon belül a
következő augusztussal lehet működtető váltás, 2015. augusztusától adhatja legkorábban
át az önkormányzat, dönthet másképp az új testület.
Béres Józsefné
Először azt kell tisztázni, hogy a fenntartó mindenképpen az intézményfenntartó központ
lesz, mindenképpen ketté válik a fenntartás, illetve a működtetés. Az intézményvezetőnek
a működtetéssel kapcsolatban akkor sem lesz dolga, ha a fenntartóközponthoz kerül, akkor
sem lesz dolga, ha az önkormányzathoz kerül. Én azt mondhatnám, hogy most
intézményvezetőként ez egy jó döntés, mert sokkal kevesebb lesz a feladatom, és
felelősségem. Ugyanakkor azt is gondolom, és én is egyetértek azzal, hogy egy-egy
épületnek a saját gazdája a saját tulajdonosa biztos nagyobb figyelmet fordít arra az
épületre, mint egy más városban működő szervezetnek a dolgozója. Tehát ilyen
szempontból szerencsésebb, ha a város saját épületének a működtetője lesz. Az
aggodalomra, félelemre számomra az ad okot, mivel igyekeztünk nagyon kézben tartani,
felelősen irányítani az intézményt, hogy hogyan fog működni januártól. De ez a félelem
ugyanúgy meglenne, ha a fenntartó központhoz kerülnénk, hiszen én a továbbiakban a
központnak az alkalmazottja leszek és minden pedagógus. Tehát nem lesz meg az a fajta
kapcsolat a működtetővel, ami eddig meg volt, hogy az intézmény működtető egyben
munkáltatója az igazgatónak. Tehát itt egy oda-visszacsatolás megvolt. Azt kell nagyon
átgondoltan és nagyon felelősségteljesen kialakítani majd, hogy hogyan lehet majd
megtervezni, kivitelezni, hogy a további működés az ezekkel a feltételekkel
zökkenőmentes legyen. Én tudom, hogy a Hivatalnak – főleg a létszámcsökkentés után- ez
a pluszfeladat, amitől most megszabadulhatott volna- nem nagyon kívánatos, de úgy
gondolom, hogy az önkormányzat, mint működtető majd sikeresen kitalálja, hogy hogyan
lehet zökkenőmentesen biztosítani az iskola működését.
Szilágyi Péter
Én azt gondolom, hogy Leveleki Józseffel ebben egyetértünk, hogy nagyon kicsi a
mozgásterünk, de ennek ellenére mozogni kell. Milyen érdekes dolog, hogy Puskás Úr
mondja, hogy megvizsgálták a kondíciót és van helyi adó és akkor nekünk itt jó és úgy
döntöttek, hogy tudjuk fizetni a fizetni valót. Emlékeztek rá, hogy amikor az önhikinél
megvizsgálták és akkor meg kritérium volt, hogy legyen helyi adó, mert akkor nem
kapunk önhikit. De egyébként én azt mondom, hogyha amink van, ahhoz ragaszkodni
kell. Úgy látom, hogy azért ebben egyetértés lesz.
Nagy Sándor
Én azt szeretném mondani Magdikának, hogy egy biztos, hogy lesz aki felkapcsolja a
villanyt és lesz aki takarít január 3-án. Hogy aztán ezt rendszerbe rakva- erről mi
hivatalvezetői szinten beszéltünk, hogy nyilván egy újfajta rendszert kell kialakítani.
Amiről előtte beszéltem veled és mondtam, hogy nyilván valamilyen becsatolásának meg
kell lenni, hogy az az ember, aki azzal foglalkozik – az most az iskolaépületében lesz,
vagy a hivatal épületében lesz ez egy másodrangú kérdés. A kérdés az, hogy valakinek
kell foglalkozni konkrétan ezzel az üggyel, amellett még nagyon sok kollégának. Itt
elsősorban gazdasági kérdésekről van szó. Azért az világosan látszik, hogy nyomon
akarják követni, hogy mit költünk a működtetésre ebből a szempontból, hiszen olyan
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szintű adatszolgáltatási kötelezettsége marad az önkormányzatnak a fenntartó felé, ami
azért- ha úgy tetszik bele fog látni mindenbe. Ezt korrektül, csak akkor lehet kezelni, ha
megfelelő helyre van odakönyvelve minden és úgy ahogyan annak meg kell lenni.
Puskás László
Azt sajnos hozzá kell tenni, hogy a város költségvetése szempontjából –sajnos- a helyi
adónak a megléte szükségszerű. Az, hogy most éppen ebben az esetben rosszul jöttünk ki
belőle. De összességében sajnos ez egy szükségszerű dolog, mert enélkül nem tudtunk
volna végigmenni a bankokkal való tárgyaláson, az önhikiben sem tudtunk volna
szerepelni, nem tudtuk volna a költségvetési hiányunkat pótolni. Összességében sajnos
ennek a szükségszerűsége most is fennáll. Amúgy egyetértve a Jobbikkal, örülnék neki, ha
holnap reggel azt lehetne mondani, hogy január 1-jével vezessük ki, mert nincs rá
szüksége az önkormányzati költségvetésnek, de sajnos úgy néz ki, hogy egyenlőre még
mindig nem lehetséges.
Szilágyi Péter
Én ugyanezt mondtam, hogy ha annak idején nem kapjuk az önhikit, akkor akár csőd is
lehetett volna.
Puskás László
Tavaly éppen az öhkiki terhére tudtuk visszafizetni azt a hitelt, amit fölvettünk a 140
millió döntő többségét.
Nagy Sándor
Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Először a kiosztott 1. számú melléklet
szerinti határozatról döntünk. Ki az, aki elfogadja?
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2012.(XII. 13.) számú
határozata
az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola
működtetéséről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1.) az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012. december 07-én érkezett közlésében
meghatározott hozzájárulás mértékére - 9856 ezer forint/hó – tekintettel nyilatkozza, hogy
az önkormányzat a saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1jétől fenntartott köznevelési intézmény (Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakiskola, 4244 Újfehértó, Debreceni u. 10. OM azonosító:200401) működtetését
vállalja.

9

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Nagy Sándor
Ki az, aki a 2. számú mellékletben szereplő határozati javaslatot elfogadja?
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2012.(XII. 13.) számú
határozata
Megállapodás jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1. ) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 1014., képviseli: Kőhegyi Edit tankerületi igazgató) a köznevelési intézmény állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról a melléklet szerint megállapodást köt.
2.) Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Melléklet a 203/2012.(XII. 13.) számú határozathoz
MEGÁLLAPODÁS

a köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásátvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
amely létrejött egyrészről
Újfehértó Város Önkormányzata
székhelye: 4244. Újfehértó, Szent István út 10.
képviseli: Nagy Sándor polgármester
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törzsszáma: 732473
adóigazgatási azonosító száma: 15732475-2-15
bankszámlaszáma: 6880013-11039141
statisztikai számjele: 15732475-8411-321-15
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli: Kőhegyi Edit tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott
napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I.
BEVEZETŐ 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 vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal
Átvevőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése
alapján 2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó
intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket
Átvevő veszi át.
A megállapodás célja a köznevelési intézmény fenntartói joga átadás-átvételéhez kapcsolódó
eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő intézmény
köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok ellátását
szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő ingyenes használatába
adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-átvételéhez, a jogok és kötelezettségek
meghatározásához, megosztásához szükséges keretek biztosítása. E célok megvalósítása
érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény)
13.§ (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak meg.
II.
A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
1. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény jogutódja az oktatásért felelős miniszter
irányítása alatt álló Átvevő, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervként gyakorolja az átvételre kerülő intézmény felett a jogszabályban meghatározott
fenntartói, irányítói jogokat.
2. Az intézmény 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
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
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III.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1. Az Átadó által fenntartott köznevelési intézmény, az intézmény fenntartásához, illetve a
feladatellátásához kapcsolódó foglalkoztatottak, a jogok és kötelezettségek átadásátvételéhez, valamint az átadó tulajdonában álló, az intézmény elhelyezését, valamint a
fenntartásához szükséges ingó- és ingatlan vagyonelemekre Átvevő javára történő
ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó főbb feladatok, a Felek jogainak és
kötelezettségeinek a meghatározása.
Az átadás-átvétel a törvény 2. számú mellékletében szabályozott átadás-átvételi
jegyzőkönyv szerint történik.
2. Átadó átadja Átvevő részére a Törvény alapján állami fenntartásba kerülő intézményt,
valamint ahhoz kapcsolódóan
a) a rendelkezésére álló, a köznevelési intézmény működését biztosító alapító, létesítő
okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített
példányát;
b) az intézményben használt bélyegzők nyilvántartását;
c) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó
vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az
adósságállományról szóló dokumentumokat;
d) az átadásra kerülő köznevelési intézmény 2012. évi költségvetéséről, valamint a 2012.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló III. negyedéves beszámolóról szóló
dokumentumokat. Az éves (2012.) beszámolóról szóló dokumentumot 2013. május
15-ig,
e) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel
szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és
annak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az
európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket;
Átadó kijelenti nincs tudomása perindításról, folyamatban lévő pere nincs, ez vonatkozik
az Európai Uniós Programokkal kapcsolatos vitás kérdésekre is.
f) Átadó által tett, a köznevelési intézményre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos,
illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb
kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal
ellátott kimutatásokat;
g) az átadásra kerülő köznevelési intézményhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló
dokumentumokat;
h) Tájékoztatást a köznevelési intézmény tevékenységéhez kapcsolódó, vagy azt
elősegítő alapítványokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagjai, elérhetőségek).
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1) Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola Tanulóifjúságáért Alapítvány
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
60.195/1996/5
képviselő: Lénárt László
2) Újfehértói Vasvári Pál Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
Pk 60-091/1993/4
képviselő: Béres Józsefné
3) A Művészetiktatásért Újfehértón Alapítvány
Bíróság nyilvántartása: 2146 szám alatt bejegyzett
Végzés száma: 8. PK. 60114/2005/11.
Képviselő: Daróczi Sándor Újfehértó, Bem Apó u. 143
3. Átadó a Törvényben meghatározott, a köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói
joggyakorlás teljes körű ellátásának biztosítására 1 foglalkoztatottat Átvevő részére átad.
Átadó átadja továbbá Átvevő részére a köznevelési intézmény – Törvényben
meghatározott – foglalkoztatottainak létszámát.
4. Átadó a tulajdonát képező, a köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához szükséges,
illetve az Átvevő fenntartói joggyakorlásához, az átadásra kerülő szakmai és funkcionális
létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, multifunkcionális és tárgyi eszközökre
Átvevő részére ingyenes használati jogot biztosít.
5. Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési intézmény elhelyezését,
szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra Átvevő részére ingyenes használati jogot
biztosít.
IV.
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
A Megállapodás rögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmény teljes körét, a feladatok, a
létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes használatba adásának személyi, tárgyi,
dologi feltételeit, valamint rendelkezik a Megállapodás aláírását követően az átadásig
keletkező jogokról és kötelezettségekről.
a) A köznevelési feladatot ellátó intézmény átadása*
1. Az átadásra kerülő köznevelési intézmény felsorolása:
a) Fenntartásra átadásra kerülő köznevelési intézmény:
sorszám OM azonosító
1.
200401

Intézmény neve
Újfehértói Általános, Művészeti
Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat
és Szakiskola

Intézmény székhelye
4244 Újfehértó, Debreceni út
10.

Az intézményben szakiskolai oktatás nem folyik. Az átszervezésről, az alapdokumentumokon
történő átvezetéséről a hatályos jogszabályokban előírt határidők figyelembe vételével az új
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fenntartó intézkedik.
2. A Köznevelési intézményre, a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek
felhasználásával rögzítésre kerül:
aa)Az intézmény alapító okirata szerinti
feladatellátási helyek:
4244. Újfehértó, Debreceni u. 10.
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1.
4244 Újfehértó, Kökény u. 22.
4244. Újfehértó, Széchenyi u. 3.
4244. Újfehértó, Fő tér 3.

Tulajdonos
Újfehértó Város Önkormányzata
Újfehértó Város Önkormányzata
Újfehértó Város Önkormányzata
Újfehértói Görög Katolikus Egyházközség
Újfehértó Város Önkormányzata

A 4244 Újfehértó, Széchenyi u. 3. szám alatti feladatellátási helyen, a Hajdúdorogi Görög
Katolikus Egyházmegye fenntartásában működő, az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett
Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola elnevezésű intézményben, mint feladatellátási
helyen művészeti oktatás folyik.
A 4244 Újfehértó, Fő tér 3. szám alatt feladatellátás nem történik, a feladatellátási hely
megszüntetéséről az új fenntartó a vonatkozó jogszabályban előírt határidők figyelembe
vételével intézkedik.
ab) Projekt támogatáshoz kapcsolódó fenntartási kötelezettséggel érintett feladatellátási hely:
4244. Újfehértó, Kökény u. 22.
Projekt elnevezése: „Újfehértói Vasvári Pál Általános Iskola épületére napkollektoros
rendszer telepítése”
A támogatást nyújtó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezet és Energia Operatív
Program Irányító Hatósága
Közreműködő szervezet: NKEK Nonprofit Kft.
Projekt száma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0151
Fenntartási kötelezettség: a záró pénzügyi elszámolástól számított 5 év,
(a záró pénzügyi elszámolás: folyamatban)
b) Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására
vonatkozó adatokat, összegszerűen részletezve a 16. melléklet tartalmazza.
c) Az intézmény fenntartásával kapcsolatos, az átadás-átvétel napján hatályos
szerződésállományt valamint az intézményhez kapcsolódó azon szerződéseket,
megállapodásokat, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot
keletkeztethetnek a 11. melléklet tartalmazza.
d) Az intézményre vonatkozó követelésállományt a 12. melléklet tartalmazza.
e) Az intézménnyel összefüggő, folyamatban lévő peres ügy nincs (13. melléklet).
f) Az Átadó intézmény teljes vagyonleltárát biztosítja az Átvevő részére, a használatba
átadásra kerülő ingatlanok tekintetében az ingatlan adatainak, továbbá a könyv szerinti
érték és az utolsó vagyonértékelés bemutatásával, az ingó vagyon tekintetében a
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leltárívek csatolásával feltüntetve a támogatott projekt keretében beszerzett
vagyonelemeket (a támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).
g) Az intézményre vonatkozó folyamatban levő, illetve tervezett közbeszerzéseket a 14.
és 14/a melléklet tartalmazza.
3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához
szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül
intézkednek:
a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,
b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről,
c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,
d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.
b) 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
fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint a fenntartói
jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó
átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: 1 fő
Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 0 fő
Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 1 fő
Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörre lebontva a 2. melléklet
tartalmazza.
2. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény átadásra kerülő összes foglalkoztatotti
létszáma: 99 fő
Betöltve átadott státuszok száma: 99 fő
Betöltetlenül átadott státuszok száma: 0 db
Az átvételre kerülő köznevelési intézmény intézményi státuszához nem köthető
foglalkoztatottak:
a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: 1 fő;
b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott:
ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadó(k) száma: 1 fő,
bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő.
Az átadásra kerülő intézményi létszámot az 1. melléklet tartalmazza.
3. Átadó a betöltött státuszokon szereplő, az 1. és 2. mellékletben felsorolt foglalkoztatottak
személyi anyagát 2012. december 31-ig átadja Átvevőnek.
4. A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január 1-jétől a
munkáltató személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak
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munkáltatója 2013. január 1-jei hatállyal Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok
által a munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben
eleget tesznek.
c) A tárgyi eszközök átadása:
Felek rögzítik, hogy Átadó a megállapodás tárgyát képező intézménnyel, illetve létszámmal
együtt, 2013. január 1-jei hatállyal, a köznevelési feladat ellátáshoz, az intézmény
fenntartásához kapcsolódó tárgyi eszközállomány ingyenes használat jogát átadja Átvevőnek
az alábbiak szerint:
I.

II.

a b/1) pont alapján átadásra kerülő foglalkoztatottakhoz kapcsolódóan
a. a létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító
informatikai eszközállományt, amely magába foglalja a személyi
számítógépeket a kapcsolódó perifériaelemekkel együtt (monitor, billentyűzet,
egér, nyomtató);
b. multifunkcionális eszköz tekintetében Átadó létszámára lebontott intézményi
darabszám felhasználásával az átadandó létszám arányához igazított
darabszámot;
c. az átadandó létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító
irodai bútort (íróasztal, szék, görgős elem, lehetőség szerint személyenként egy
szekrény).
az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, az intézményben ellátott tanulók
oktatás-neveléséhez szükséges, az intézményben nyilvántartott informatikai,
multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt.

Az I. pontban szereplő létszámhoz kapcsolódó, átadandó tárgyi eszközök listáját a
megállapodás 5. és 10. melléklete tartalmazza.
A II. pontban szereplő létszámhoz, illetve az intézményben ellátott tanulók oktatásneveléséhez kapcsolódó tárgyi eszközök listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9.
melléklete tartalmazza.

d) A gépjárművek átadása
Az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, az Átvevő részére gépjármű ingyenes
használatba adására 2013. január 1-jei hatállyal nem kerül sor. (4. és 6. melléklet)
A tárgyi eszközök átadás-átvételével kapcsolatos feladatok megszervezéséről Felek
együttesen, előzetesen egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül.
e) A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása
1. Átadó átadja Átvevő részére azokat a 15. mellékletben meghatározott, a köznevelési
intézményt érintő projekteket, amelyekben a Törvény szerint Átadó, mint projektgazda
jogutódja Átvevő. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a
Törvény 16-18.§-ában foglaltak az irányadók.
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2. A megállapodás aláírásával egy időben Átadó (projektgazda) teljes körű tájékoztatást
nyújt Átvevő részére projekt(ek) előrehaladásáról, a projektekkel kapcsolatos
valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról, egyben meghatalmazza
Átvevőt (jogutód projektgazda), hogy a támogatási szerződés módosításával
kapcsolatos eljárásban nevében eljárjon.
3. Átadó átadja Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, amelyhez
csatolja a dokumentumok tételes listáját.
V.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2012.
december 01-i szerinti állapotot veszik alapul.
Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség
számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmény működését érdemben befolyásolhatja,
valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, körülményekről.
Átadó a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, kimutatásokat,
tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidőkig adja át Átvevő részére:
-

a szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 2012. december 15-ig: 1., 2., 4., 6., 7., 8.,
11.,12., 12/a.,13, 14., 14/a., 15. 16. mellékleteket, az intézmény alapító dokumentumát,
szabályzatainak listáját, tájékoztatást a peres ügyek állásáról, az érvényesíthető, pervagy vitarendezés tárgyává tehető igényről, jogosultságról, egyéb fontos, az intézmény
működését meghatározó kérdésről;

-

2012. december 31-ig: az átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait,
tájékoztatást a köznevelési intézmény 2012. évi költségvetési helyzetéről (évközi
beszámolók), a 2012. évi normatíva igényléssel, lemondással kapcsolatos tájékoztatást, a
bélyegzők 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 jegyzőkönyvet;

-

2013. május 15.: az intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót.

Felek megállapodnak, hogy a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013. január 15-ig
ingyenes használati jogot keletkeztető szerződést kötnek.
Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik,
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve: Nagy Sándor
Beosztása: polgármester
Elérhetősége: 06/42 290 000
Email: polgarmester@ujfeherto.hu
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Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve: Kőhegyi Edit
Beosztása: tankerületi igazgató
Elérhetősége: 06/30 6265789
Email: edit.kohegyi@kik.gov.hu
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak
el.
Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és
mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes
felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt tények adatok, információk a megállapodás
függelékét képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően valósak, teljeskörűek
érdemi vizsgálatra alkalmasak.
A Megállapodás 6 eredeti példányban készült és 11 számozott oldalból áll, amelyből 2
példány az Átadót, 4 példány az Átvevőt illet meg.
Újfehértó, 2012. december 12.

.................................................................
polgármester
átadó

.................................................................
tankerületi igazgató
átvevő

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

.................................................................
átvevő

Jogi ellenjegyzés:
.................................................................
átadó
Egyetértek:
.................................................................
Marekné dr. Pintér Aranka
mb. elnök
átvevő

.................................................................
jogi ellenjegyző
átvevő

18

A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézményben foglalkoztatottak átadásra kerülő
létszáma
2. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói feladatokhoz kapcsolódó
munkakörben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma
3. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi
eszközök
4. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához kapcsolódó gépjárművek
5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói feladatok ellátásához
kacsolódó tárgyi eszközök
6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói feladatok ellátásához
kacsolódó gépjárművek
7. melléklet: A köznevelési intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanok
8. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói feladatok ellátását biztosító
ingatlanok
9. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra
kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek
10. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói feladatok ellátásához
kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső
termékek
11. melléklet: Szerződések
12. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenn-tartásához
kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (12., 12/a)
13. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenn-tartásához
kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek
14. melléklet: A köznevelési intézmény fenntartásával kapcsolatos folyamatban levő,
tervezett közbeszerzések (14., 14/a.)
15. melléklet: A köznevelési intézményhez kapcsolódó projektek
16. melléklet A köznevelési intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére,
módosítására, lemondására vonatkozó adatok
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Függelék
TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Nagy Sándor, mint Újfehértó Város Önkormányzat képviseletében eljáró vezető (a
továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon - 2012. december 13. - az átvevő részére
(a továbbiakban: átvevő) a megállapodással átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott intézményi kör (átvett
intézmény) működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint
kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk,
tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi
vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok.

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
Újfehértó, 2012. december 13.

.................................................................
Átadó
Nagy Sándor
Ki az, aki a 3. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2012.(XII. 13.) számú
határozata
Az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskolában
álláshely megszüntetéséről és a Polgármesteri Hivatalban létszámbővítéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
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1./ Az Újfehértó-i Általános Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskolában, a
köznevelési feladatot ellátó oktatási intézmény önkormányzati fenntartói feladatok állami
fenntartásba történő átadása miatt 109 fő közalkalmazotti álláshelyet megszüntet 2012.
december 31. napjával.
2./ a Polgármesteri Hivatal intézményfenntartói létszámát 18 álláshellyel bővíti 2013. január
01. napjával.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
Ki az, aki a 4. számú melléklet szerinti rendelet-módosítást elfogadja?
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
meg:
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2012. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012.
(III.01.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §.
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Melléklet a 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
15. számú melléklet
15. 1. k i m u t a t á s az önkormányzat 2012. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

1

A
Intézmény
megnevezése

B
2012. évi
nyitó
létszám

C
08.31-i
változás
+/-

2

„Játékvár”
Bölcsőde

9

3

Lengyel Laura
Óvoda

44

-6

112

- 20

4

Újfehértó-i
ÁMIPSZ

D
09.01-i
változás
+/-

E
10.01-i
változás
+/-

É
11.30-i
változás
+/-

F
12.01-i
változás
+/-

G
12.31-i
változás
+/-

H
Változást
Követő létszám

9

5

Zajti F. Kult.
Központ

6

Eü. ellátás
egyéb feladatai

2

7

Polgármesteri
Hivatal

77

-2

8

Létszám össz.

244

- 28

----

38

4

13

- 109

4

….
4

2

- 11
4

4

- 11

13

- 23

41

- 132

94

22

15. 2. Az önkormányzat 2013. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

A
Intézmény megnevezése
1

B
2013. évi
nyitó
létszám

C
01.01-i
változás
+/-

D
Változást
Követő
létszám

2

„Játékvár” Bölcsőde

9

9

3

Lengyel Laura Óvoda

38

38

4

Zajti Ferenc Kulturális Központ

4

4

5

Eü. ellátás egyéb feladatai

2

2

6

Polgármesteri Hivatal

41

18

59

7

Létszám mindösszesen

94

18

112

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor a rendkívüli
nyilvános ülést 14 óra 50 perckor bezárta.

K. m. f.

Nagy Sándor
Polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

