23/2016. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2016. december 14-én 08 óra 00 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos,
Kurucz Attiláné, Ráki István, Zsiros Sándor Józsefné és Szabó László képviselő-testületi
tagok (a jelenlévő képviselők száma 7 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be Dr. Mádai Ákos és Dr. Majoros Géza képviselőtestületi tagok
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Nagyné Tóth Zita
Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető, Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai
Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi Ház és Könyvtár megbízott
vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezető, Fenyő Márk Alsózsolcai
Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, ÉszakMagyarország Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a képviselőtestület bizottságainak külsős tagjai,
Meghívottként jelen vannak: Nagyné Tóth Zita Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezető, Dojcsák Lászlóné Herman Ottó Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézmény vezető
Érdeklődőként jelen van:
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek tárgyalásra.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ A köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok, létszám,

feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek átvétele –
megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
Előadó: polgármester
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1./ A köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok, létszám,

feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek átvétele –
megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: két nappal az iskolák átadása-átvétele előtt december 12-én
délután a tankerület e-mailben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy legkésőbb 2016.
december 15-éig meg kell kötni a végleges megállapodást és a vagyonkezelési szerződést.
2016. december 14-én, szerdán 12 és 14 óra között tervezik a Megállapodás és a
Vagyonkezelési szerződés aláírását. Tegnapi nap a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta az előterjesztés szerinti átadást, ezért most rendkívüli ülés keretén belül döntenek az
átadás-átvételről. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012.
(VII. 27.) Korm. rendeletben 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 a KLIK-et jelölte ki és 2016.
december 31-én a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény
köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és
vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ
ingyenes vagyonkezelésébe kerül. Az átadás-átvételt a működtető települési önkormányzat
képviseletére jogosult személy és a tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény
székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató megállapodásának legkésőbb 2016. december
15-éig történő megkötésével kell végrehajtani. 2017. január 1-től tehát a tankerületi központ
által fenntartott, és a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi
központot illetik meg, illetve terhelik. Ettől az időponttól a tankerületi központok
foglalkoztatotti állományába kerülnek a köznevelési intézmények közalkalmazottai,
munkavállalói, amennyiben megfelelnek a jogszabályban rögzített képesítési előírásoknak. A
KLIK kérte, hogy amennyiben lehetséges portást és karbantartót is biztosítsanak, de erre az
önkormányzatnak nincs lehetősége. A KLIK Miskolci Tankerületi Központjának
igazgatójával, dr. László Istvánnal az átadás-átvétel kérdésében személyes tárgyalásra is sor
került, illetve a tankerület részére a kért adatszolgáltatásokat folyamatosan teljesítették. 2016.
december 9-én a tankerület részére megküldésre került a megfelelő adattartalommal feltöltött
megállapodás és vagyonkezelési szerződés. A Herman Ottó Általános Iskola és AMI átadásra
kerül, viszont a ingatlan területén a garázs nem. A Herman Ottó Iskola napközi épülete a
Deák Ferenc 2. szám alatt átadásra kerül, viszont a külön álló raktárépületre és a napközi
épületében elhelyezkedő tálaló konyhára és étkezőre nem tartanak igényt. A Benedek Elek
Tagiskola épülete és a napközi otthon, Kossuth út 164-166. szám alatt átadásra kerül, viszont
a konditerem, a garázs, a tároló, valamint a kerítésen kívüli zöld terület nem. A Benedek Elek
Tagintézményének Ilona út 17-19. szám alatti telephelyének első emeletét átveszi a KLIK,
viszont az alsó szintre nem tartanak igényt. Vannak még további szerződések, mint például a
biztosítási, az üzemorvosi, a munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint a szolgáltatókkal kötött
szerződések, amelyek még az önkormányzat részéről megszüntetésre várnak. A
kedvezményes bérleti díjakról a december 15-ei ülésen tárgyalnak és az iskolák átadásának
ismeretében már a kedvezményeknél szerepeltették a következő megállapítást: a nem
önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények az önkormányzat fenntartásában lévő
intézményeket, illetve azok helyiségeit külön megállapodásban foglaltak szerint vehetik
igénybe. A Benedek Elek Tagiskola bérleti díjára emelést javasoltak, hiszen amennyiben
csak az alsó szint marad az önkormányzatnál a dr. Ámbédkar bérlése0 miatt kell fenntartaniuk
a helyiségeket. Megjegyezte, hogy a dr. Ámbédkar szeptember óta nem tett eleget fizetési
kötelezettségének. Amennyiben a régi nevén ismert 3. Sz. Iskola kiürül, el kell gondolkodnia
a képviselő-testületnek, hogy mire tudják hasznosítani az alsó szintet. A szerződések
aláírásához szükséges a képviselő-testület jóváhagyása. A Pénzügyi és Városfejlesztési
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Bizottság tárgyalt az előterjesztésről. Megkérte Fodor Ákos bizottsági tagot, hogy az elnök
távollében ismertesse a bizottság döntését.
Fodor Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: a bizottság támogatta, hogy az
önkormányzat nevében a polgármester a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a
köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok átadás-átvételéről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást, valamint a
vagyonkezelési szerződést írja alá.
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testület támogatását, hogy az önkormányzat
nevében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények
működtetésével összefüggő feladatok átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást aláírja.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 198/2016. (XII.14.) Kt. határozata
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központtal a
köznevelési intézmények
működtetésével összefüggő feladatok átadásátvételéről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó
létszám
átadásáról,
valamint
a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló
megállapodásról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény rendelkezéseit alapulvéve a
határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal
a
köznevelési
intézmények
működtetésével összefüggő feladatok átadásátvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó
vagyonelemek,
jogok
és
kötelezettségek
megosztásáról
szóló
megállapodást.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 15.
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Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testület támogatását, hogy az önkormányzat
nevében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a vagyonkezelési szerződést aláírja.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 199/2016. (XII.14.) Kt. határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
megkötendő vagyonkezelési szerződésről
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestülete elfogadja a határozat melléklete szerinti
tartalommal a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal
megkötendő
vagyonkezelési
szerződést.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítéséhez szükséges
intézkedések megtételére, valamint annak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 15.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a rendkívüli ülést 08
óra 20 perckor bezárta.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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