Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2016. november 24 -i ülésére
Előterjesztés a Béke tér 11. szám alatti Hunyadi Iskola épületének és eszközök átadásáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Továbbiakban Nktv.) 2016.07.01.
napjától hatályos módosításának értelmében 2017. január 1-jétől a tankerületi központ veszi át
a települési önkormányzattól a köznevelési intézmény Nktv. 76. §-ban meghatározott
épületműködtetéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
Az Önkormányzatnál foglalkoztatott 7 fő, 2017. január 1-jével közalkalmazotti jogviszonyba fog
átkerülni a KLIK Kiskőrösi Tankerületéhez (továbbiakban: KLIK).
2016. december 15-éig kell megtörténnie az átadás-átvételnek és a megállapodás
megkötésének.
A KLIK kérésének megfelelően a Tankerület számára
- az átadás átvételhez szükséges dokumentumok, ingatlan, kis és nagy értékű tárgyi eszközök
listája, személyi állomány adatai megküldésre kerültek
- a Hunyadi Iskola az eszközök selejtezését elvégezte, mely átvezetésre került az
Önkormányzat leltárán.
A KLIK 2016. november 4. napján megküldte Önkormányzat és a Tankerületi Központ között
kötendő, átadás-átvételi megállapodás, illetve vagyonkezelési szerződés mintáját, mely jelen
anyag mellékleteként olvasható.
Jogilag és tartalmilag a megállapodás és a szerződés áttekintésre került.
Az átadás-átvételi és a vagyonkezelésről a Képviselő-testületnek szükséges döntést hoznia.
357/2012.(XII.13.)Kt.sz. h a t á r o z a t
„Jánoshalma Város Képviselő-testülete Édes Anna tankerületi igazgató számára ingyenes
használatra biztosítja a volt Városi Diákotthon 1. emeleti 3 helyiségét (111. 112. szobák és a
klubszoba) 2013. január 1-jétől határozatlan időre.
A képviselő-testület ingyenes használatra biztosítja az 5 fő foglalkoztatott számára a bútorokat:
5 db széket és 5 db asztalt, továbbá kéri, hogy készüljön átadás-átvételi jegyzőkönyv is, amely
képezze mellékletét a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola állami
fenntartásba adásáról szóló megállapodásnak.”
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a KLIK Kiskőrösi
Tankerületét a Jánoshalma, Molnár János u. 3. szám alatti ingatlanban használt
helyiségek és bútorzatra kötött határozatlan idejű megállapodás felbontására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az átadás-átvételi megállapodás és a
vagyonkezelési szerződést aláírására.

Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta, az átadás-átvételt támogatja, azonban addig nem javasolta elfogadásra a
Képviselő-testületnek az alábbi határozatot, amíg a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS alábbi 25-ös
pontja nem kerül tisztázásra.
„Tekintettel arra, hogy Átvevő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételeinek több mint fele
államháztartási körből származik, a felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 109.§ (6) bekezdésére tekintettel megállapodnak abban, hogy az
Önkormányzat a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg
erejéig elengedi az Átadónak az Önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal
összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Az Átvevő az értékcsökkenés elszámolását követően
legkésőbb………………………-ig adatot szolgáltat az Önkormányzat részére a bevételekben meg
nem térülő általa elszámolt értékcsökkenés összegéről.”
A KLIK Kiskőrösi Igazgatónője 2016.11.16. napján tett látogatásán ígéretet tett arra, hogy a
jogászukkal egyeztet a pont kihagyhatóságáról a Képviselő-testület üléséig.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 76. §-ban foglaltak értelmében jóváhagyja a 6440
Jánoshalma, Béke tér 11. számú: 95, 101, 99, 94/2 HRSZ-on nyilvántartott,
Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola épület és
udvar állami épületműködtetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek adásáról
szóló vagyonkezelési szerződést, valamint a köznevelési intézmény által használt kis
és nagy értékű eszközök átadás-átvételi megállapodását, illetve a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az átadás-átvételi megállapodás és a
vagyonkezelési szerződést aláírására.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2016. november 17.
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