SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
211-19/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én,
1300 órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: városháza nagyterme
Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester
Csősz László, Körtés István, Szabó Attila, Zsolnai István képviselők
Bárdos László címzetes főjegyző
Meghívott: Aszmann Géza aljegyző
Császár Csilla közgazdasági osztályvezető
Távolmaradt: dr. Mihócs Zsolt alpolgármester, Torma József képviselő igazoltan, távolmaradását előzetesen bejelentette.
Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, ismertette az ülés összehívásának indokait, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjére
vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, s a
napirendet a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
I.) Adósság átvállalása az állam által a kötvény vonatkozásában.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
II.) Megállapodás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
III.) Társulási megállapodás módosítása a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
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IV.) Alapító okirat módosítása a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
V.) Köznevelési intézmény működtetéséhez hozzájárulás fizetésére kötelezés.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

I.) napirendi pont

Adósság átvállalása az állam által a kötvény vonatkozásában.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kérdések, hozzászólások:
Csősz László: Mi lesz a működési és munkabér hitellel, valamint az elfogadott hiánnyal?
Körtés István: A betéttel mi lesz?
Válaszok:
Bárdos László címzetes főjegyző: Ezzel kapcsolatban szerdán lesz egy megbeszélés Szekszárdon az 5.000 fő alatti települések részére, ahol majd tisztázódni fognak ezek a kérdések.
Csősz László képviselő úrnak majd ez után tud válaszolni.
Véleménye szerint a betétet is átvállalja az állam, de pontosat ezzel kapcsolatban is csak a
szerdai értekezlet után tud majd mondani.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
151/2012.(XII.10.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzata, mint kibocsátó kezdeményezi a „Simontornya 2027” kötvények 2012. december 28-ai értéknappal a kötvények
lejárat előtti visszavásárlását – esedékességkori összes tőke és egyéb fizetési
kötelezettséggel együtt-, valamint 2012. december 28-ai értéknappal a kötvények törlését.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kötvény törlésével kapcsolatos teendők elvégzésére.
Határidő: 2012. december 28.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

II.) napirendi pont

Megállapodás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kérdések, hozzászólások:
Csősz László: Információi szerint a kistérségi társulás júniustól megszűnik. A 14 millió Ft-os
támogatásra ebben az évben számíthatnak csak, vagy jövőre is kapnak valamennyi pénzt? Ez
ugyanis megkérdőjelezi azt, hogy társulásban működtessék-e az óvodát.
A költségvetési koncepcióba a közgazdasági osztályvezető az iskolával kapcsolatban beállított
egy 3 millió Ft körüli kiadást, és a 30 millió Ft alapjában felborítja a koncepció számait, ha
csak a bevételi oldalon nem jelenik meg valamilyen támogatás. Ez alól kibújni nem tudnak, és
ha az önkormányzat működtetné az intézményt, még többe kerülne. Mit tudnak ennek érdekében tenni?
Csőszné Kacz Edit polgármester: Június 30-ig még társulásról kell beszélni, a tanév végéig
nem lesz változás. Utána hatékonyság szempontjából egy átvilágítást fognak végezni, s akkor
mondja meg az állam, hogyan lesz a továbbiakban. Lassacskán tisztázódnak majd a dolgok.
Pálfa és Sárszentlőrinc is szeretne az óvoda esetében társulni, Nagyszékely még nem döntött,
Pincehely pedig kijelentette, hogy nem óhajt társulni. Erre a kérdésre a későbbiekben még
vissza kell majd térni.
Bárdos László címzetes főjegyző: Ilyen fontos kérdésekben, mint amilyen például ez a megállapodás is, nem lenne szabad rendkívüli testületi ülésen dönteni. Miután 7-én kapta meg a
hivatal a megállapodást, az iskola még nem tudta kitölteni, viszont 15-éig aláírva, a kitöltött
mellékletekkel együtt fel kell vinni a minisztériumba, amennyiben ez nem történne meg, 20áig a miniszter döntene a képviselő-testület helyett.
Most már kezd világossá válni, hogy többet vesz el az állam az önkormányzattól (személyi
jövedelemadó, gépjárműadó, normatívák), mint amennyit helyette fizetni fog 2013-ban (pedagógusok bére, egyes működtetési feladatok). Itt marad ugyanis az óvoda, a konyha, a múzeum és ezen felül 2,9 millió Ft/hó összeggel kell hozzájárulnia az önkormányzatnak. Ebben
van döntési kompetenciája a képviselő-testületnek, elfogadja-e, ha nem, az egész működtetést
átadja az állam az önkormányzatnak.
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Számításai szerint az elvonás több lesz, mint amit az önkormányzat kiegészítésként eddig az
iskolának adott.
Azt kellene kimondania a képviselő-testületnek, hogy jelenlegi ismeretei alapján az önkormányzat ezt nem tudja felvállalni, így nem tudja működtetni az intézményeket.
A szerződés mellékleteit még nem tudta az iskola elkészíteni, ezért félig előkészített az anyag,
amit 15-éig alá kell írni. Ezeket, a mellékleteket alaposan át kell tárgyalni, mert olyan kérdések szerepelnek benne, mint a létszámkérdés, a gépkocsik átadása, stb.
A törvény előírásait ismerve nem tehetnek mást, minthogy elfogadják a megállapodásban
foglaltakat, még mindig ez a legjobb megoldás.
Javasolta, létszámot ne adjanak át, az iskolabuszokat pedig ne írják bele a mellékletbe.
A sportcsarnok ügyében majd külön megállapodnak az iskolával, azt az iskola fogja működtetni.
Javasolta, fogadja el a megállapodást a képviselő-testület, bár még nem lehet tudni, milyen
hatásai lesznek.
Csősz László: Azt viszont jelezni kell, hogy az önkormányzat nem tudja tartani a költségvetési koncepcióban meghatározottakat.
Az önkormányzat az állammal és nem az iskolával áll vitában. Fizessen a Magyar Állam.
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Az iskolának nagyon fontos a két busz, mert ha nem
lesznek, a Vak Bottyán ÁMK megszűnik.
Azt pedig nem szabad elfelejteni, hogy a buszokhoz az állam által jutottak hozzá.
Addig lesz Simontornyán gimnázium, amíg be tudják utaztatni vidékről a gyerekeket.
Körtés István: Mire akarják a buszokat használni? Az egyiket át lehet adni, hiszen 5-6 éves
járművekről van szó, amelyekre hamarosan költeni kell, és nem is keveset.
A mellékletek kitöltése hogy áll? Kellően alapos munkát kell végezni, az idő pedig rövid, és
mindennek a helyére kell kerülnie.
Mi a helyzet az iskola kifizetetlen számláival?
Bárdos László címzetes főjegyző: Amennyiben az önkormányzaté lesz a két busz, úgy azokat az önkormányzatnak kell működtetnie, a tankerület pedig bérleti díjat fizet értük.
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: A táblázatokon dolgoznak, elég idejük van azok kitöltésére februárig, erre még egy hónap áll rendelkezésre, így megalapozott, pontos adatok fognak szerepelni bennük.
A december 15-ig beküldendő anyag csak a személyekre, bérekre, buszokra és a tartozásokra
vonatkozik.
Az intézménynek jelenleg 27 millió Ft kifizetetlen számlája van.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Addig adják csak át a buszokat, míg az a Vak Bottyán
ÁMK céljait szolgálja, amennyiben nem így lesz, marad az önkormányzaté.
Zsolnai István: Van ilyen lehetőség?
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Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Nem a tulajdonjogot, csak az üzemeltetést adják át.
Bárdos László címzetes főjegyző: Mint korábban már javasolta, a 2-es mellékletbe ne írják
be, és utána majd egyezkednek a buszokat illetően.
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Ebben az esetben azonban lehet, hogy közben el kell
bocsátani a sofőrt. Szerinte lehet majd módosítani a megállapodást, hiszen ez most nem örökre szól.
A buszok az önkormányzat tulajdonában maradnak, az iskola csak a működtetést veszi át.
Csősz László: Úgy kell megfogalmazni, hogy a társulás fennmaradásáig változatlan feltételek
mellett, és utána újra kell tárgyalni ezt a kérdést.
Aszmann Géza aljegyző: Két társulás van, ne keverjék össze a kettőt.
Bárdos László címzetes főjegyző: Azt kell bevenni a 4-es mellékletbe, hogy „amíg a VB
ÁMK fennáll”.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Egyetért a jegyző úr által javasoltakkal, így nem sérülnek
a gyerekek érdekei. Nem szabad elpazarolni Simontornya város vagyonát.
Egyetért a képviselő-testület azzal, hogy a buszokat átadják, de csak a VB ÁMK fennmaradásáig?
Körtés István: Nem kell átadni, marad az önkormányzat a tulajdonos, és utána készül majd
egy szerződés.
Ha ebben a megállapodásban átadják a buszokat, akkor már nem lesz visszaút.
Csősz László: Arról van szó, hogy addig adják át a buszok működtetését, amíg a jelenlegi
felállásban működik az intézmény. Erre azért van szükség, mert be kell hozni a vidéki tanulókat. Ha a tankerület ezt nem támogatja, egy új helyzet áll elő.
Aszmann Géza aljegyző: Mivel nem működtet az önkormányzat, ingyenes vagyonkezelésbe
vesz vagyontárgyakat, de meghatározott célra. Egy meghatározott célra megy át az összes
vagyontárgy. Az igazgató asszonynak annyiban van igaza, hogy a buszokat itt kell használni.
Csősz László: Azt szeretnék, ha az államtól kapnának valamilyen ellenszolgáltatást ezekért, a
buszokért.
Javasolta az igazgatónő javaslatát a szövegbe beépíteni.
Bárdos László címzetes főjegyző: Lehet feltételeket szabni, de a tankerület azt tesz, amit
akar.
Szükség van mind a két buszra?
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Nagyon nagy szükségük van mindkét járműre.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató javaslatát, miszerint a buszok a VB
ÁMK fennállásáig, június 30-ig kerüljenek átadásra, 5 igen szavazattal elfogadta.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
152/2012.(XII.10.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 13. § (2) bekezdése által meghatározott kötelezettségének eleget
téve – megállapodik az állami intézményfenntartó központ képviseletében
eljáró, az átadásra kerülő köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes
Tamási Tankerület Igazgatójával a 2012. december 31-jéig a Simontornyai
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Vak Bottyán Művelődési Központ (a továbbiakban: köznevelési intézmény)
- 2013. január 1-jével állami köznevelési feladatot ellátó feladat-ellátási
helyeit képező intézményegységeinek, tagintézményeinek és telephelyeinek,
- valamint a 2013. január 1-jét követően állami köznevelési feladattá váló
feladatainak
- az önkormányzat illetékességi területén lévő, összes saját tulajdonában
álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon,
- továbbá az átadott intézményben (szervezeti egységben) foglalkoztatott
pedagógus, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak, illetőleg a foglalkoztatott technikai dolgozók
átadásáról a következő feltételekkel:
1. A köznevelési intézmény átadott szervezeti egységei 2013. január 1jével az állami intézményfenntartó központba történő beolvadással az
állam fenntartásába kerülnek.
2. A 2013. január 1-jével átszervezésre kerülő köznevelési intézmény jogutódja az állami intézményfenntartó központ.
3. A köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyból
származó jogok és kötelezettségek – mivel az intézményt 2013. január
1-jével nem az önkormányzat működteti – 2013. január 1-jétől az állami
intézményfenntartó központot terhelik.
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4. A köznevelési intézménnyel létesített, valamint az állami intézményfenntartó központ által átvett köznevelési feladathoz kapcsolódó tanulói
jogviszonyok vonatkozásában az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény jogutódja az állami intézményfenntartó központ szervezeti egységeként létrehozott jogi személyiséggel rendelkező nevelésioktatási intézmény.
5. A beolvadó intézmény (szervezeti egység) tekintetében a megszűnés
évére vonatkozó beszámoló-készítési, adóügyi és statisztikai adatszolgáltató kötelezettséget az önkormányzat teljesíti.
6. Az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményen (szervezeti egységben) lévő egyéb eszközöket, felszerelést – a megállapodás alapjául szolgáló leltár szerint – tekintve,
hogy az önkormányzat az intézményt 2013. január 1-jét követően nem
működteti – 2013. január 1-jét követően az állami intézményfenntartó
központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül mindaddig, amíg a köznevelési feladat az állami intézményfenntartó központ részéről az adott ingatlanban meg nem szűnik. Az ingyenes vagyonkezelésbe vett önkormányzati erőforrásokat az állami intézményfenntartó központ köteles
rendeltetésszerűen, racionálisan használni.
7. A megállapodás a mellékleteivel egyetemben lép hatályba. A megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013. január 15-ig vagyonkezelői
jogot keletkező szerződés kerül megkötésre.
8. A képviselő-testület, mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 9. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati feladat- és hatáskörök címzettje, valamint az önkormányzati vagyon tekintetében az Ötv. 80. §. (1) bekezdése alapján a tulajdonosi jogkör gyakorlója az átadás-átvételeredményes lebonyolítása érdekében kapcsolattartóként a képviseletét ellátó polgármesterét jelöli ki.
- A köznevelési feladatot ellátó intézményben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszámát a megállapodás 1. melléklete tartalmazza.
- A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői
feladatokhoz kapcsolódó munkakörben foglalkoztatottak átadásra
kerülő létszámát a megállapodás 2. melléklete tartalmazza.
- A köznevelési intézmény szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó –
átadásra kerülő – tárgyi eszközöket a megállapodás 3. melléklete
tartalmazza.
- A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához kapcsolódó –
átadásra kerülő – gépjárműveket a megállapodás 4. melléklete tartalmazza.
- Az átadásra kerülő, a köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok ellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök
felsorolását a megállapodás 5. melléklete tartalmazza.
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A köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok ellátásához kapcsolódó gépjárművek felsorolását a megállapodás 6. melléklete tartalmazza.
Az átadandó, a köznevelési intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanok felsorolását a megállapodás 7. melléklete tartalmazza.
A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői
feladatok ellátását biztosító ingatlanok jegyzéke a megállapodás 8.
melléklete.
A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához kapcsolódó,
átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem
alá eső termékek felsorolását a megállapodás 9. melléklete tartalmazza.
A köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs
eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek felsorolását a megállapodás 10. melléklete tartalmazza.
A feladat átadás-átvétel kapcsán relevanciával bíró szerződéseket a
megállapodás 11. mellékletét képezik.
A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenntartásához/működtetéséhez kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány a megállapodás 12. melléklete szerinti.
A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenntartásához/működtetéshez kapcsolódó peres ügyekről a megállapodás 13.
melléklete ad tájékoztatást.
A köznevelési intézmény fenntartásával/működtetésével kapcsolatos folyamatban lévő, tervezett közbeszerzésekről a megállapodás
14. melléklete nyújt tájékoztatást.
A köznevelési intézményhez kapcsolódó projektekről a megállapodás 15. melléklete ad képet.

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése
alapján ellátó polgármesterét a megállapodás megkötésére. A megállapodás
jogi ellenjegyzését Simontornya Város Jegyzője, pénzügyi ellenjegyzését a
Simontornyai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának vezetője,
mint gazdasági vezető teljesíti.
Határidő: 2012. december 15. és szükség szerint, a törvényi és szerződéses
határidők megtartásával
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
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III.) napirendi pont

Társulási megállapodás módosítása a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Aszmann Géza aljegyző: A megállapodás módosítására azért került sor, mert az államivá
váló köznevelési feladatokat törölni kell, mert a társulás nem láthat el állami köznevelési feladatokat.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
153/2012.(XII.10.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 3. § (1) bekezdése által megadott határidőre, a törvényi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében – a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vétele tárgyában való megállapodás megkötéséig – módosítja a
Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban:
Társulás) Társulási Megállapodását.
A módosított, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás alapján a Társulás 2013. január 1-jétől állami köznevelési feladatot
nem lát el.
A képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k)
pontja szerinti alkotmányos alapjogával élve, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés e)
pontja alapján át nem ruházható, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított hatáskörében a Társulás Társulási Megállapodást – a Ttv. 4. § (1) bekezdésében előírt és az Ötv.
15. § (2) bekezdése szerinti – minősített többséggel meghozott határozatával
a következők szerint módosítja:
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A Társulás 2013. január 1-jétől nem látja el
- az általános iskolai oktatás,
- a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a cigány kisebbséghez tartózók általános iskolai nevelése és oktatása,
- a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, fejlesztése,
- a gimnáziumi oktatás,
- a képesség kibontakoztató felkészítés,
- az integrációs nevelés, oktatás,
- a személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozás,
- valamint a pedagógiai szakszolgálat
állami köznevelési alapfeladattá váló szakfeladatát.
A Társulás 2013. január 1-jétől nem biztosítja a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatok igény szerinti ellátását.
A képviselő-testület a továbbiakban is önkormányzati kötelező köznevelési
feladat ellátására kívánja fenntartani a Társulást.
A Társulás által fenntartott köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pontja a) óvodai nevelés és b) pontja nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, valamint r) pontja a többi gyermekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermek nevelése közoktatási alapfeladatot látja el,
az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti óvoda köznevelési intézmény fenntartásával.
A képviselő-testület a Társulás által fenntartott közművelődési intézmény
elnevezését Vak Bottyán Óvodává változtatja.
Felkéri polgármesterét hogy az Ötv. 35. § (2) bekezdése szerinti hivatalirányítói jogkörében a köznevelési intézmény Alapító Okiratának a Törvény 2.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, 2013. január 1-jei hatállyal történő módosításának tervezetét, hogy a jelenleg többcélú intézményként (általános művelődési központként) működő intézmény 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatot ne lásson el. Az Alapító Okirat módosítására vonatkozó
tervezetet úgy kell elkészíttetni, hogy a képviselő-testület, illetőleg a Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei a Törvény hatálybalépésétől számított tíz munkanapon belül dönthessenek.
A képviselő-testület megállapítja, hogy:
- nem a Ttv. 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező társulás, így
a Társulásba a Társult Önkormányzatok – a Társulás létrehozásától –
vagyont nem vittek be, egymással elszámolási kötelezettség nem áll
fenn a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő
feladat ellátását szolgáló vagyonnal kapcsolatban,
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-

-

-

tekintve, hogy a Törvény 7. § (2) b) pontja alapján – mivel a társult önkormányzatok az állami köznevelési feladatot ellátó, állami fenntartásba
vett intézményegységet nem működtetik (a technikai dolgozók az állami intézményfenntartó központ foglalkoztatotti állományába kerülnek)
– a továbbfoglalkoztatásról nem kell megállapodni,
az egyéb foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásáról az átadott intézményegységek, tagintézmények székhelye szerinti önkormányzat dönt,
vizsgálva az átalakuló köznevelési intézménynél történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét,
európai uniós társfinanszírozású projektben vállalt kötelezettségek teljesítéséről – mivel ilyen projektben a Társulás, a társult önkormányzatok
nem vettek részt – nem kell megállapodni.

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy hivatalirányítói jogkörében
készíttesse el a Társulás Társulási Megállapodásának a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 146. § (1) bekezdése – 2013. január 1-jén történő hatálybalépését
követő felülvizsgálatát, a Mötv. 87-95. §-ai, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően történő
módosítására a javaslatot tegye meg.
A képviselő-testület felkéri polgármesterét, úgy is, mint a Társulás Társulási
Tanácsa elnökét, hogy a Társulási Megállapodás szerződéssel történő módosítása érdekében a társult önkormányzatokat a Társulás Társulási Tanácsában képviselő polgármesterein keresztül kérje fel a szükséges intézkedések
megtételére. Kérje fel a Társulásban részt vevő önkormányzatok polgármestereit – hogy a jogszabály határidőre tekintettel – soron kívül tűzzék az általuk képviselt képviselő-testületek ülésére a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot, a Törvény rendelkezéseinek történő megfeleltetés érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése
alapján ellátó polgármesterét – az előterjesztéshez mellékelt – Társulási
Megállapodást módosító szerződés (Társulási Megállapodás negyedik módosítása), valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás megkötésére, a képviselő-testület tárgyban hozott határozata
alapján.
A Társulási Megállapodás negyedik módosítását tartalmazó szerződést, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást – a társult önkormányzatokat képviselő polgármesterek által történt aláírása és felülbélyegzése megtörténtét követően – Simontornya Város Polgármestere küldi meg a Tolna Megyei Kormányhivatalnak, illetőleg a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságának.
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A polgármester a Társulási Megállapodás módosításáról – a 2013. január 1jétől állami feladattá váló és települési önkormányzati alapfeladatot is ellátó
többcélú intézmény (általános művelődési központ) Alapító Okiratának módosításáról történő tájékoztatással egyidejűleg tájékoztathatja az állami intézményfenntartó központot.
Határidő: soron kívül, illetőleg a jogszabályok által megszabott határidőknek megfelelően
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

IV.) napirendi pont

Alapító okirat módosítása a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kérdések, hozzászólások:
Csősz László: Miért szerepel az ingatlanok között a Gyár u. 1-5. szám alatt nyilvántartott,
volt gimnáziumi épület? Törölni kellene, nehogy ez is átkerüljön a többi ingatlannal, ugyanis
ez az épület az önkormányzaté.
Aszmann Géza aljegyző: Nem kerül át az épület, ezért is szerepel előtte a „korábban” kifejezés, csak azért van megemlítve, hogy be tudják azonosítani. Egyébként ezt az ingatlant nem is
kérik.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
154/2012.(XII.10.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott – Vak Botytyán Általános Művelődési Központ Alaptó Okiratát a köznevelési feladatot
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja
alapján módosítja, hogy a köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kizárólag önkormányzati közoktatási feladatot lásson el.
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A képviselő-testület a köznevelési intézmény átszervezését tartalmazó Alapító Okiratot a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 103. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel az Ötv. 10.§
(1) bekezdés g) pontja szerinti át nem ruházható hatáskörében, az Ötv. 15. §
(1) bekezdése előírására figyelemmel az Ötv. 15. § (2) bekezdése által szabályozott minősített többséggel fogadta el.
Az alapítói jogokat gyakorló képviselő-testület a többcélú intézmény Alapító Okiratának módosítását és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. §
(4) bekezdése alapján a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 83. § (2) bekezdés a) és b) pontja által meghatározott fenntartói
irányítói jogkörében,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint a költségvetési szerv alapítására jogosultként
fogadja el, a köznevelési intézményt – kötelezettségének eleget téve átszervezi, gazdálkodási jogkörét, tevékenységi körét 2013. január 1-jével módosítja.
Az Alapító Okirat módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot az Nkt. 21. § (3) bekezdése, illetőleg az Ávr. 5. §
(1) bekezdése szerint tartalommal adja ki.
A köznevelési intézmény nevét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)
Kormányrendelet 123. § (4) bekezdése, 125. § (2) bekezdés a) pontja és 126.
§ (2) bekezdése alapján Vak Bottyán Óvodaként jelöli meg.
A köznevelési intézmény típusát az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti óvodaként jelöli meg.
A képviselő-testület a köznevelési intézmény feladat-ellátási helyei kialakításánál úgy járt el, hogy azok biztosítsák a költségvetési szervként működő
intézmény működési területén az önkormányzati köznevelési alapfeladat ellátását, a társult önkormányzatok teljes közigazgatási területén.
A képviselő-testület az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti óvoda köznevelési
intézmény alapfeladatát az Nkt. 4. § 1. pont a)-b) alpontja és r) alpontja által
önkormányzati köznevelési alapfeladat ellátásában jelöli meg.
A köznevelési intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 851020
Óvodai nevelés.
A köznevelési intézmény szakfeladatai a
- 851011 Óvodai nevelés, ellátás szakfeladat, a
- 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
szakfeladat és a
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851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakfeladat (a cigány nemzetiségi kultúra magyar nyelven történő közvetítése a cigány hagyomány ápolása a köznevelési intézmény pálfai és sárszentlőrinci tagóvodájában)
szakfeladatokként kerültek megállapításra.
A köznevelési intézmény köznevelési alapfeladatot ellátó feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám változatlanul került megállapításra.
-

A képviselő-testület megállapítja, hogy a köznevelési intézmény feladatellátást szolgáló vagyona az átszervezett köznevelési intézmény köznevelési
alapfeladatainak ellátásához szükséges ingó és ingatlanvagyonra korlátozódik, a vagyon feletti rendelkezési jog változatlan kerül megállapításra.
A képviselő-testület a köznevelési intézményt önállóan működő költségvetési szervként sorolja be, pénzügyi, gazdasági feladatainak, szellemi és fizikai (technikai) támogató funkcióinak ellátására – mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervet – a székhelyönkormányzat önkormányzati
hivatalát jelöli ki. A költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási
szabályzat rögzíti.
A köznevelési intézmény (költségvetési szerv) irányító szerve feladat és hatásköreit a székhely önkormányzat képviselő-testülete és polgármestere
gyakorolja.
A köznevelési intézmény vezetőjének megbízási rendjét az Nkt. 68. § (1) és
(7)-(8) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1990. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.
§-a, valamint a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása II. fejezet 1.) F) pontja szabályozza.
A köznevelési intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
szóló 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet, a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.
törvény rendelkezései az irányadóak.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az átszervezett Vak Bottyán Általános Művelődési Központ
- Vak Bottyán ÁMK Általános Iskolája (7081 Simontornya, Hunyadi János utca 15.
- Vak Bottyán ÁMK SNI Általános Iskolai Tagozata 7081 Simontornya,
Petőfi utca 1.
- Vak Bottyán ÁMK Gimnáziuma 7081 Simontornya, Hunyadi János utca 15. (korábban: 7081 Simontornya, Gyár utca 1-5.
szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységei,
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Vak Bottyán ÁMK Általános Iskola és Óvoda – Tolnanémedi 7083.
Tolnanémedi, Fő utca 8.
- Vak Bottyán ÁMK Általános Iskola és Óvoda – Pálfa, 7042 Pálfa, Deák
Ferenc utca 16.
- Vak Bottyán ÁMK Általános Iskola és Óvoda – 7047 Sárszentlőrinc,
Petőfi Sándor utca 49-51.
- Vak Bottyán ÁMK Általános Iskola és Óvoda – Nagyszékely 7085
Nagyszékely, Rákóczi Ferenc utca 12.
- Vak Bottyán ÁMK Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Óvoda –
Pincehely 7084 Pincehely, Vörösmarty Mihály tér 8.
tagintézmények általános iskolai nevelés-oktatás államivá vált köznevelési
szervezeti egységei, továbbá
- a Vak Bottyán ÁMK 7042 Pálfa, Kossuth utca 35. alatti alsó tagozat,
- a Vak Bottyán ÁMK 7081 Simontornya, Petőfi utca 1. alsó tagozat,
- a Vak Bottyán ÁMK 7084 Pincehely, Vörösmarty Mihály utca 3. alsó
tagozat,
- a Vak Bottyán ÁMK 7084 Pincehely, Vörösmarty Mihály tér 7. napközi
telephelyeiként megjelölt intézményegységei
jogutódlással az állami intézményfenntartó központba olvadnak be jogutódlással, illetőleg az állami intézményközpont által átvett államivá váló köznevelési feladathoz kapcsolódó jogviszonyokba: foglalkoztatotti (közalkalmazotti), tanulói, ingó és ingatlan vagyon használata és egyéb, fel nem sorolt jogviszonyokba jogutódként az állami intézményfenntartó központ lép
be.
-

A 2013. január 1-jével átszervezésre kerülő Vak Bottyán ÁMK által 2012.
december 31-ig ellátott
- 852011 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton,
- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4) évfolyam),
- 852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatása (1-4 évfolyam Pálfa, Sárszentlőrinc),
- 852021 Általános Iskolai Tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam),
- 852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam),
- 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam),
- 853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi
oktatása (9-12/13. évfolyam),
- 853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- 855911. Általános iskolai napközi otthoni nevelés,
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855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés,
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógytestnevelés),
szakfeladatokhoz kapcsolódó feladatellátást 2013. január 1-jétől – jogutódlással – az állami intézményfenntartó központ biztosítja.
-

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, úgy is, mint a Simontornyai
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnökét,
hogy az Alapító Okirat módosítására vonatkozó tervezetet, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot soron kívül küldje meg a Társulásban részt vevő önkormányzatokat képviselő polgármesterek számára az általuk képviselt képviselő-testület által soron kívül történő
megvitatás céljából.
A polgármester tegye meg a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága felé a szükséges intézkedéseket a törzskönyvi nyilvántartás módosítása
érdekében, az Alapító Okirat harmadik módosítása dokumentum, illetőleg a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat egyidejű megküldésével.
A polgármester tegye meg a köznevelési intézmény törvényes működtetése
érdekében a szükséges intézkedéseket a tanügyi igazgatási hatóságok felé.
A polgármester a köznevelési intézmény – állami feladattá váló köznevelési
alapfeladatok 2013. január 1-jével történő kivezetését és ennek megfelelő
szervezet átalakítást tartalmazó – Alapító Okirat módosításáról döntő határozatát (a Társult Önkormányzatok képviselő-testületeinek tárgyban hozott
határozataival egyetemben – haladéktalanul küldje meg a köznevelési feladatokat ellátó központi hivatal, illetőleg az állami intézményfenntartó központ részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése
szerint ellátó polgármesterét az Alapító Okirat harmadik módosítása című
dokumentum, illetőleg a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, felülbélyegzésére.
Határidő: soron kívül
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
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V.) napirendi pont

Köznevelési intézmény működtetéséhez hozzájárulás fizetésére kötelezés.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Aszmann Géza aljegyző: Ebben az esetben nincs alternatíva, ez a határozat a kormányrendelet melléklete. Nincs közbenső megoldás, ehhez nem lehet hozzáfűzni semmit.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
155/2012.(XII.10.) KT számú határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat által rendelkezésre álló saját és átengedett
bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó
központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.
Határidő: 2012. december 13.
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 1520 órakor bezárta.
kmf.

Csőszné Kacz Edit
polgármester

Bárdos László
címzetes főjegyző

18

