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Vagyonkezelési szerzıdés megkötése Felsılajos Község
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 15-én 09.00 órakor a
Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal
Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Muhariné Mayer Piroska
Marticsekné Sápi Csilla

aljegyzı
Felsılajosi tagintézmény vezetı

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli ülésünkön
megjelent. Javasolom, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyaljuk, kérdezem, hogy van-e
valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi
ponttal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontot fogadta el:

Napirend
1.

Vagyonkezelési szerzıdés megkötése Felsılajos Község Önkormányzata és
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között

Elıterjesztı
Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Vagyonkezelési szerzıdés megkötése Felsılajos Község Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között
Juhász Gyula polgármester: Megkérem aljegyzı asszonyt, hogy tájékoztasson minket.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! 2012. december 11-én elfogadta a
Képviselı-testület a megállapodást a KIK és az önkormányzat között, ebben benne volt, hogy az
üzemeltetési megállapodást 2013. január 15-ig meg kell kötni. Folyamatosan egyeztettünk a KIK-el,
annak érdekében, hogy jogszerően létre jöhessen ez a megállapodás. A szerzıdés tárgya az 1-es
pontban azt tartalmazza, hogy az önkormányzat vagyonkezelésbe ad, a KIK pedig vagyonkezelésbe
vesz ingóságokat, ingatlanokat. A decemberi megállapodás azt mondta ki, hogy ezeket az ingóságokat,
mely a megállapodás 3. 5, 9, 10-es melléklete, február 15-ig kell elküldeni a KIK részére. Tehát itt volt
egy ellentmondás, melyet fel kellett oldani, hiszen ilyen gyorsan az ingóságok leltárát nem lehetett
volna elkészíteni. Ez az egyik lényeges pont. A következı a 3-as pontban található, mely arról szól,
hogy a KIK által fenntartott intézményt az önkormányzat is igénybe veheti. Beszéltünk már arról,
hogy jó lenne a könyvtárat továbbra is ebben a formában mőködtetni, ezt elfogadták, illetve még ha az
önkormányzat egyéb rendezvényt szeretne tartani, akkor erre is van lehetıség. A 6-os pont arról szól,
hogy a Felsılajosi gyerekek a Faluházat veszik igénybe a testnevelés órára, és errıl egy külön
megállapodást kell majd kötni, melyben rögzítjük a mőködtetési költségeket. Azt gondolom, hogy ezt
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most még nem tudja megmondani az önkormányzat, hogy mennyit kérjen ezért. A 20-as pontban
tettünk egy kiegészítést, mely így szól: Az ingatlanon végzett értéknövelı beruházással kapcsolatban
az állami feladat megszőnése esetén a KIK semminemő megtérítésre a beruházással kapcsolatban nem
tarthat igényt az Önkormányzat részérıl. A 26-os pont tartalmazza a mőködési költségek viselésének
szabályait, ahol közös használat van. Került bele egy pont, mely az egyéb rendezvények mőködési
költségeinek szabályairól szól. Ezek voltak a fontosabb módosítások.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Tudjuk jól, hogy mi nem egészen így
képzeltük el ezt az egész vagyonkezelésbe adást, mint ahogyan történik. Egy kicsit megnyugtat az,
hogy ezt a megállapodást bármikor lehet módosítani. Kaptunk egy szerzıdés-tervezetet, amely
tulajdonképpen korrektnek mondható, de mi szeretnénk, ha az iskola továbbra is úgy mőködne, mint
eddig. Mi nagyon szívesen adnánk oda a gyermekeinknek a Faluházat a testnevelés órákra. Ez nem
egészen így alakult. Itt most bérleti díjról beszélünk. A KIK sem zárkózik el az elıl, hogy fizessen
ezért. A könyvtárnál egyértelmően úgy néz ki, hogy csak a felnıttek után kell fizetni az
önkormányzatnak. Tudom, hogy nem csak velünk kell most megállapodást kötni a KIK-nek, hanem
nagyon sok más intézménnyel is. A mővészeti iskola kikerült a megállapodásból, de én azt gondolom,
hogy ha a további mőködése érdekében az önkormányzatnak a költségeihez hozzá kell járulni,
vállaljuk, csak ne szőnjön meg. Fontos, hogy ez a továbbiakban is mőködjön. Biztos vagyok abban,
hogy a tanév végéig még lesznek változások, de mi nyitottak vagyunk mindenre. Van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Marticsekné Sápi Csilla tagintézmény vezetı: Szeretném megköszönni, hogy a továbbiakban is
számíthatunk az önkormányzat támogatására. Az a kérdésem lenne, hogy a könyvtár használatánál a
pedagógusok beleszámítanak-e a felnıtt lakosságba?
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Nem hiszem, hiszen a pedagógusok közoktatási célokra veszik
igénybe a könyvtár szolgáltatásait, de javaslom egészítse ki a Képviselı-testület a megállapodást
azzal, hogy „ Az igénybe vevı felnıtt lakosság számába nem számítható be a pedagógusok által
köznevelési célokra történı igénybevétel.”.
Juhász Gyula polgármester: Az is felmerült bennünk, hogy most az ötödikes diák felnıtt
lakosságnak számít-e, mert ugye nálunk csak alsó tagozat van.
Marticsekné Sápi Csilla tagintézmény vezetı: Nem, diáknak számít.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Polgármester úr említette, hogy sok megállapodás megkötésére
lesz még szükség az elkövetkezendı idıszakban, ezért azt javaslom a Képviselı-testületnek, hogy
hatalmazza fel a polgármestert a további megállapodások megkötésére, hogy ne kelljen minden egyes
alkalommal testületi ülést összehívni, azzal, hogy azokról a soron következı Képviselı-testületi ülésen
beszámol. Lajosmizsén is van ilyen falhatalmazása a polgármester úrnak. Ezt megfontolásra javaslom
a Képviselı-testületnek, hogy tegyük bele a határozatba. Például ezzel az anyaggal is, amit most
tárgyalnak, még a mai nap folyamán be kell érnünk Kecskemétre.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki az elhangzott módosításokkal elfogadja a
vagyonkezelési szerzıdést, azaz, hogy a megállapodásból adódó további megállapodások megkötésére
felhatalmazást kapok, és a megállapodás kiegészül a következı résszel: „ Az igénybe vevı felnıtt
lakosság számába nem számítható be a pedagógusok által köznevelési célokra történı igénybevétel.”,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
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1/2013. (I. 15.) ÖH.
Vagyonkezelési szerzıdés megkötése Felsılajos Község Önkormányzata és
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
Határozat
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztés
mellékletét képezı - Felsılajos Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ között megkötendı - vagyonkezelési szerzıdést, melyet jóváhagy azzal, hogy a
szerzıdés 26. pontja a következı mondattal egészül ki: „ Az igénybe vevı felnıtt lakosság
számába nem számítható be a pedagógusok által köznevelési célokra történı igénybevétel.”. A
Képviselı-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy amennyiben az 1.) pontban jóváhagyott vagyonkezelési szerzıdés további módosítása
válik szükségessé, annak megkötését és aláírását is tegye meg.
3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. pontban elfogadott
megállapodásban megjelölt további megállapodások megkötésére, aláírására is felhatalmazza
a polgármestert úgy, hogy azokról a Képviselı-testületet a soros ülésen tájékoztatnia kell.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. január 15.

Juhász Gyula polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, ezért a rendkívüli Képviselı-testületi
ülést 09.50 órakor bezárom.

kmf.
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polgármester
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