Szám: 34/2012. Ö.ü.

Készült: 5 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. december 12-én 16,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Lengyel János
Miklós Péter
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Nánássy Elek
I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő
képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Sörédi
Györgyné és Lengyel János képviselők személyében. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
582/2012. (XII. 12.) határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 12. napján
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi
Györgyné és Lengyel János képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirend
megtárgyalására.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
583/2012. (XII. 12.) határozata
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 12. napján
megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLLAMI ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA
Előadó:

Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLLAMI ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Tekintettel, hogy a bizottságok nem voltak határozatképesek az ügy megtárgyalására összehívott
ülésükön, így jelen ülésen javaslattétel nélkül tárgyalja a Képviselő-testület az iskola átadásával
kapcsolatos ügyet.
Lengyel János képviselő:
Kérdezném, hogy mi történik a későbbiekben a pályázaton nyert számítógépekkel?
Szabó Károlyné iskolaigazgató:
Az önkormányzat tulajdonába maradnak és az önkormányzat ingyenes használatba adja őket a
tankerületnek, vagyis nekünk.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Hozzáfűzném, hogy a taneszközök rendbetétele nem a működtető feladata.
Tömör István polgármester:
Átadjuk a tankerületnek, és a tankerület a pályázathoz kötődő kötelezettségeket és a karbantartást
is magára vállalja.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Ebben a szerződésben az szerepel, hogy erről majd 2013. január 15-ig kötünk megállapodást, ez
egy több fordulós folyamat lesz.
Szabó Károlyné iskolaigazgató:
Van két pályázatunk, ami 2012. december 31-én zárul, a pénzügyi elszámolása fog áthúzódni a
jövő évre.
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Lengyel János képviselő: A tornacsarnok is akkor lesz rendezve?
Dr. Nánássy Elek jegyző: A tornacsarnokot is külön megállapodás rendezi majd.
Lengyel János képviselő:
Szabhatnak határokat a felújításra stb., amit majd nem tudunk megvalósítani. Kell külön gazdasági
vezetőt kinevezni?
Szabó Károlyné iskolaigazgató:
Polgármester úr képviseli a műszaki dolgozókat, ő lesz a munkáltatójuk és szeretnénk mi is
véleményt alkotni a dolgozókról.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Ez megállapodás kérdése, az alapvető munkáltatói jogokat kell lefektetni. Erről a dolgozót
természetesen tájékoztatni kell.
Miklós Péter képviselő:
Az épület állagmegóvásával kapcsolatos feladatokat ki lesz, aki eldönti, megszabhatják ezt?
Dr. Nánsásy Elek jegyző:
Az állagmegóvással kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testület hozza meg.
Pokornik István Részönkormányzat kültag: A közműdíjakat ki fizeti?
Tömör István polgármester:
A közműdíjakat az önkormányzat fizeti.
Aki egyetért az intézményfenntartói társulás megszüntetéséről szóló, előterjesztés szerinti
határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
584/2012. (XII. 12.) határozata
Intézményfenntartói társulás megszüntetéséről
1.

Küngös
Község
Önkormányzata
és
Balatonkenese
Város
Önkormányzata
intézményfenntartói társulás keretében tartja fenn a Pilinszky János Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolát (Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky út 10. Hrsz.: Balatonkenese 707.
Továbbiakban: Iskola)
2. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban Törvény) 3.§ (1)
bekezdése értelmében települési önkormányzati társulás 2013 január 01-től állami
köznevelési alapfeladatot nem láthat el. A Törvény 3.§ (1) bekezdésének második mondata
kimondja, hogy a jogszabály végrehajtása érdekében a Törvény 13.§ (2) bekezdés a.) pontja
szerint megállapodás megkötéséig a Társulási megállapodást felül kell vizsgálni, ezért
Küngös Község Önkormányzata és Balatonkenese Város Önkormányzata, mint a Társulás
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alapítói a Társulási Megállapodást az Iskola közös fenntartásáról a Társulási Megállapodás
10.1 pontja alapján 2012.december 31-i hatállyal közös megegyezéssel m e g s z ü n t e t i k.
3. Küngös Község Önkormányzata és Balatonkenese Város Önkormányzata (társult
önkormányzatok), mint a Társulás tagjai a Társulásba bevitt vagyonnal az alábbiak szerint
számolnak el egymással hivatkozva a Törvény 3.§ (2) bekezdésére:
a.) Küngös Község Önkormányzata a Társulás létrehozásakor és működési ideje
alatt vagyoni hozzájárulást nem tett. A Balatonkenese 707. helyrajzi számú
ingatlanra és az ingatlanon található minden ingó vagyontárgyra vonatkozóan
minden tulajdonjog Balatonkenese Város Önkormányzatát illeti. Az ingatlanon
és az ingatlanban található minden vagyontárgy tekintetében Balatonkenese
Város Önkormányzatának tulajdonjogát korlátozó vagy azt bármilyen módon
érintő joga Küngös Község Önkormányzatának nincs.
b.) A társult önkormányzatok a Társulás által fenntartott Iskolával foglalkoztatási
jogviszonyban lévő azon személyekkel kapcsolatban, akik a „A köznevelési
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról”szóló, - a társult
önkormányzatok által elfogadott - megállapodás alapján nem kerülnek átvételre
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz az alábbiakról állapodnak meg:
Balatonkenese Város Önkormányzata vállalja azon személyek folyamatos
továbbfoglalkoztatását, akik 2012. december 31-én az munkavégzésre irányuló
bármilyen jogviszonyban vannak az Iskolával, de nem kerülnek átvételre a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. A társult önkormányzatok
kijelentik, hogy Küngös Község Önkormányzatát a továbbfoglalkoztatással
kapcsolatban semmilyen kötelezettség, anyagi hozzájárulás nem terheli.
c.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz át nem került személyek
jogviszonya az Iskolával 2012. december 31-én megszűnik a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. vagy a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. tv. rendelkezései szerint. Ezen személyeket Balatonkenese Város
Önkormányzat foglalkoztatja tovább 2013. január 01-től. A jogviszonyok jelen
pont alatt történő megszüntetéséből eredő esetleges munkaügyi jogvitákból
származó kötelezettségek Balatonkenese Város Önkormányzatát terhelik.
d.) Az európai uniós társfinanszírozású projektekben a Társulás által vállalt
kötelezettségek teljesítése kapcsán a társult önkormányzatok kijelentik, hogy
olyan a Törvény 3.§ (2) bekezdés bb.) pontja szerinti projekt nincs amelynek
teljesítésének kapcsán megállapodni kellene.
e.) A Társult Önkormányzatok kijelentik, hogy a Társulás 2012. december 31-i
hatállyal történő megszüntetésével kapcsolatosan egymással szemben
semmilyen vagyoni követelésük nincs.
4.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozatba foglaltak alapján a
Társulási Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló
megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
2012. december 13.
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Tömör István polgármester:
Aki az alapfokú művészetoktatási feladatokra vonatkozó társulás megszűnéséről szóló,
előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
585/2012. (XII. 12.) határozata
Alapfokú művészetoktatási feladatokra vonatkozó társulás megszüntetéséről
1. Küngös Község Önkormányzata és Balatonkenese Város Önkormányzata alapfokú
művészeti oktatás feladatainak ellátására feladatellátó intézményi társulást működtetnek
(továbbiakban: Társulás) a Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolán belül
(Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky út 10. Hrsz.: Balatonkenese 707. Továbbiakban: Iskola)
2. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban Törvény) 3.§ (1)
bekezdése értelmében települési önkormányzati társulás 2013. január 01-től állami
köznevelési alapfeladatot nem láthat el. A Törvény 3.§ (1) bekezdésének második mondata
kimondja, hogy a jogszabály végrehajtása érdekében a Törvény 13.§ (2) bekezdés a.) pontja
szerint megállapodás megkötéséig a Társulási megállapodást felül kell vizsgálni, ezért
Küngös Község Önkormányzata és Balatonkenese Város Önkormányzata, mint a Társulás
alapítói a Társulási Megállapodást az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásáról szóló
Társulási Megállapodás 12. pontja alapján 2012.december 31-i hatállyal
közös megegyezéssel m e g s z ü n t e t i k.
3. Küngös Község Önkormányzata a Társulás létrehozásakor és működési ideje alatt vagyoni
hozzájárulást nem tett.
4. A társulás működtetésével kapcsolatos minden ingó- és ingatlan vagyon Balatonkenese
Város Önkormányzat tulajdonát képezi.
Küngös Község Önkormányzatának a Társulás megszűnésével Balatonkenese Város
Önkormányzatára tekintettel, illetve a Társulásra tekintettel semmilyen vagyoni, vagy nem
vagyoni követelése nincs.
Balatonkenese Város Önkormányzatának a Társulás megszűnésével Küngös Község
Önkormányzatára tekintettel, vagy a Társulásra tekintettel semmilyen vagyoni, vagy nem
vagyoni követelése nincs.
5. A Társulás megszűnése után felmerült személyi- és dologi kiadásokból, esetleges
jogvitákból eredő fizetési kötelezettség kizárólag Balatonkenese Város Önkormányzatát
terhelik.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozatba foglaltak alapján a
Társulási Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló
megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
2012. december 13.
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Tömör István polgármester:
Aki az iskola fenntartói jogának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő
átadásáról szóló, előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
586/2012. (XII. 12.) határozata
Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogának a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére történő átadásáról
1.

Küngös
Község
Önkormányzata
és
Balatonkenese
Város
Önkormányzata
intézményfenntartói társulás keretében tartja fenn a Pilinszky János Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolát (Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky út 10. továbbiakban: Iskola)

2. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3.§ (1) bekezdése értelmében
települési önkormányzati társulás 2013 január 01-től állami köznevelési alapfeladatot nem
láthat el, ezért a Balatonkenese-Küngös Közoktatási Intézményi Társulás (továbbiakban:
Társulás) az Iskola fenntartói jogát átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) Az erről szóló megállapodás jelen határozat mellékletét
képezi. Az Iskola működtetési joga, 2013. január 01-től Balatonkenese Város
Önkormányzatát illeti.
3. A Balatonkenese Város Önkormányzata, mint a Társulás tagja, felhatalmazza a Tömör
István Balatonkenese Város polgármesterét, mint a Társulás képviseletére jogosult
személyt, hogy a Társulás nevében, a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodást aláírja.
4. Az Iskola fenntartója 2013. január 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az
Iskola működtetője 2012. január 01-től Balatonkenese Város Önkormányzata.
5. Balatonkenese Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Társulás fenntartásában lévő Iskola
fenntartói jogának, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadása
kapcsán semmilyen olyan joga vagy követelése nem áll fenn, mely a határozathoz
mellékelt, megállapodás teljesítésbe vitelét akadályozná vagy meghiúsítaná.
6. Balatonkenese Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Balatonkenese-Küngös Közoktatási
Intézményi Társulás fenntartásában lévő Iskola működtetési jogának, Balatonkenese Város
Önkormányzatának részére történő átadás kapcsán semmilyen olyan joga vagy követelése
nem áll fenn, mely a határozathoz mellékelt, megállapodás teljesítésbe vitelét akadályozná
vagy meghiúsítaná.
7. Balatonkenese Város Önkormányzatának, mint a Társulás tagjának sem a Társulás felé sem
Küngös Község Önkormányzata felé az Iskola fenntartással, működtetéssel kapcsolatban
semmilyen követelése nincs. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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kijelenti, hogy a Balatonkenese 707. helyrajzi számú ingatlanra és az ingatlanon található
minden ingó vagyontárgyra vonatkozóan minden tulajdonjog Balatonkenese Város
Önkormányzatát illeti. A Társulás részére az Iskola fenntartásához és működtetéséhez
biztosított ingyenes használati jog 2013. január 01-től ingyenesen kerül a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére átadásra, (fenntartói jog gyakorlásához) illetve
ingyenesen kerül a működtetés kapcsán Balatonkenese Város Önkormányzatához
(működtetési jog gyakorlásához).
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
2012. december 13.

Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy az iskola dolgozóinak köszönetnyilvánítását fejezze ki a Képviselő-testület
határozat formájában. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
586/2012. (XII. 12.) határozata
Iskola dolgozóinak köszönetnyilvánításról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerését és köszönetét
fejezi ki a Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozóinak
munkavégzéséért.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 16,45 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Lengyel János
képviselő

7

