JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 11. du.
15 órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Benedek János, Bunduláné Balázs Mária,
Dr. Muskó Zsolt és Urlauberné Horváth Éva képviselő
Papdi Józsefné Sallai István Általános Iskola és Diákotthon igazgató.
Távolmaradt: Botka Sándor alpolgármester és Baumgartner József képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg.

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

2

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon állam fenntartásba vételével összefüggő
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

____________________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Sallai István Általános Iskola és Diákotthon állam fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívására
azért volt szükség, mert bár a Magyar Államkincstár december 15-i határidőt jelölt meg az
önkormányzatoknak a köznevelési intézmények átadás-átvételére, de a Tankerületi Igazgató
kérte, és ragaszkodott hozzá, hogy a testület soron kívül hozza meg döntését. Kérését azzal
indokolta, hogy a tankerülethez tartozó, az önkormányzatok által elfogadott és aláírt
megállapodásokat neki személyesen legkésőbb december 12-én a megyei központhoz fel kell
vinnie.
A település általános iskolájának fenntartása és üzemeltetése 2013. január 1-től a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ feladata lesz. Az előterjesztésben szereplő megállapodásban
vagyonátadásra kerül sor, melyhez mindenképpen szükséges a testület hozzájárulása, valamint
a polgármester felhatalmazása a megállapodás aláírásához.
Megjegyzi, hogy a helyi általános iskola államosításának nem örül az önkormányzat, de
tekintettel arra, hogy a jövő évi finanszírozás ismeretének hiányában, valamint, hogy a
település saját erejéből sajnos nem tudja fenntartani az intézményt, ezért az intézmény
átadására kerül sor.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényt
az Országgyűlés szombaton fogata el és vasárnaptól, azaz 2012. december 9-étől hatályos. Az
utóbbi időkben több feladat ellátás tekintetében is a rendkívül szoros határidőkre tekintettel az
önkormányzatnak sorozatosan rendkívüli ülések keretében kell határoznia. A megállapodás
egy központilag megküldött minta alapján készült, és tartozik hozzá 15 melléklet.
Az új köznevelési törvény a közoktatási intézmények fenntartóját és működtetőjét
különválasztja. A fenntartó minden esetben az állam, az ő hatáskörébe tartozik a kinevezés és
az összes szakmai irányítás. A működtető lehet az önkormányzat, aki az intézmény
karbantartását, fűtését, takarítását felvállalhatja. Tekintettel arra, hogy a következő évi
finanszírozásról vajmi keveset tudni, így nem látja annak szükségét, hogy az önkormányzat a
továbbiakban is ragaszkodjon a működtetéshez. Javasolja, hogy az intézmény átadás-átvétele
kapcsán mind a fenntartást, mind a működtetést az állam vállalja magára.
Sajnos számos kérdés esetében nem tudni, hogy kinek mi lesz a feladata. Gondol itt a konkrét
esetekre, mint például a kisebb javításokra, amit eddig az önkormányzati kft karbantartó
műhelye végzett el, azt ki fogja a jövőben ellátni. Az sem tisztázott, hogy az intézmény
ingyenes állami átadását követően vajon kinek a feladata és költsége a fejlesztés és beruházás
elvégzése.
Kispál István: Elmondja, hogy a Címzetes Főasszony által felvetett kérdések tekintetében az
önkormányzat számára eddig még senki sem tudott iránymutatást, vagy választ adni. Az
önkormányzatok ismét kiszolgáltatott helyzetben vannak, s addig, amíg ezek és az időközben
felmerülő kérdések nem kerülnek tisztázásra, addig bizony az önkormányzatnak kell
helytállnia. Bár az iskola 2013. január 1-től állami fenntartású lesz, de az önkormányzat
továbbra is saját intézményének tekinti azt, és amiben csak tudja, segíti, nem fogja magára
hagyni.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

164/2012.(XII.11.) ÖK

HATÁROZAT

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
állami fenntartásba vételének megállapodása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a Kisszállás Község Önkormányzat Sallai
István Általános Iskola és Diákotthonra vonatkozóan a
„Köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
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összefüggő
intézmény
átadás-átvételről,
a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról” szóló a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u.
10-14.)-tal kötendő megállapodást.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
megállapodást írja alá.
___________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 16 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

