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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 10-én 15.00 
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  aljegyzı 
Rostásné Rapcsák Renáta  Felsılajosi Kirendeltség vezetı 
Gáspár Vilmos     Pénzügyi szakértı 
dr Balogh László   Belsı ellenır 
Nagy Judit    irodavezetı 
 
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli ülésünkön 
megjelent. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, hiszen mind az öt képviselı jelen 
van. A meghívóban három napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel 
kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

1.  
 

A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola átadás- átvétele a 
Klebersberg Intézményfenntartó központ részére 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

2. Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszüntetésérıl Juhász Gyula 
polgármester 
 

3. Döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl Juhász Gyula 
polgármester 
 

 
 
 
 
1. napirendi pont: 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola átadás- átvétele a Klebersberg 
Intézményfenntartó központ részére 
 
Juhász Gyula polgármester: Az anyag sajnos még nem készült el, de tudjuk, hogy tárgyalnunk kell 
ezt az elıterjesztést, hiszen át kell adnunk az iskolát napokon belül. Megkérem aljegyzı asszonyt, 
hogy tájékoztasson minket. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! Ismert Önök elıtt, hogy átveszi az 
állam a 3000 fı alatti településeken az iskola mőködtetését. Megszületett az a jogszabály, amely 
rendezi az iskolák átadását, pénteken hirdették ki, szombaton már hatályba is lépett, és 10 napon belül 
módosítani kell az alapító okiratot. December 15-ig el kell fogadni a megállapodást. Ezt szerettük 
volna ma ide terjeszteni Önök elé, de az anyag nagy terjedelmére és a rövid határidıre tekintettel nem 
sikerült. A megállapodás megkötése elıtt módosítanunk kell Közoktatási Intézményfenntartói 
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Társulási megállapodást is, el kell számolnunk a vagyonnal. Erre egy külön megállapodást készítünk. 
Tehát három dologban kell döntést hozni, a társulási megállapodás módosításában, a 
vagyonmegosztásban, és a közoktatási megállapodásban. A KIK-tıl azt a kérést kaptuk, hogy mindezt 
holnap 20 óráig aláírva jutassuk be hozzájuk. Így a holnapi napon újra ülésezni kell, addigra 
elkészülünk minden anyaggal. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van mit tennünk, azt gondolom. Én 
személy szerint nem örülök ezeknek a gyors határidıknek, egy kicsit másképp gondoltam, amikor 
kimondtuk, hogy átadjuk az iskola mőködtetését. Nagyon rövid az idı minderre. Kérdezem Nagy Judit 
kolleganınket, hogy esetleg van-e még valami ezzel kapcsolatban, amit szeretne elmondani? 
 
Nagy Judit irodavezetı: Sok kiegészíteni való nincs, talán annyi, hogy ahol az önkormányzat vállalta 
a mőködtetést ott használati jog lesz, ahol pedig nem, ott vagyonkezelıi jog. Az alkalmazottak 
innentıl kezdve a KIK alkalmazottai lesznek, mind a 9 fı. A vagyonkezelıi szerzıdésnél kell majd 
nagyon odafigyelni, hogy esetleg ha a település más célra igénybe akarja venni az intézményt, akkor 
ezt hogyan teheti meg, például a könyvtár. Minden döntés a KIK kezében lesz. Volt egy közös 
pályázatunk, itt került ki két IKT eszköz, amit most szintén átadunk, merthogy az Eu-s finanszírozású 
pályázatokról is nyilatkozni kellett. Ezek a jegyzékek a mellékletei lesznek ennek a megállapodásnak.  
 
Juhász Gyula polgármester: És ezeknek az eszközöknek van valami fenntartási idıszaka? 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Az IKT eszközöknek természetesen van, ezért is kell feltüntetni, 
illetve ennek a határozat-tervezetnek lesz egy nagyon lényeges eleme, ami a külön megállapodásra 
vonatkozik, egyrészt az épület visszaadása, az eszközökre, a foglalkoztatottakra, a pályázatokkal 
kapcsolatos dolgokra, és van még egy nagyon fontos dolog, mégpedig, hogy a Képviselı-testület 
ebben a külön megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, mint például a pénzügyi elszámolás, 
ami ugye még nem történt meg, mert a Többcélú Társuláson keresztül normatívához jutott Felsılajos 
is, és ez az elszámolás még nem történt meg a Társulással, így nyilván nem tudjuk ide terjeszteni 
ebben a külön megállapodásban. Erre a késıbbiekben fog sor kerülni. Tehát amit itt nem szabályozunk 
le, arra felkéri a gesztor önkormányzat polgármesterét Felsılajos, hogy készítse elı, és terjessze a 
Képviselı-testület elé egy késıbbi idıpontban. A pénzügyi elszámolásról nem kell most rendelkezni.  
 
Nagy Judit irodavezetı: Még egy nagyon fontos dolog, hogy a Lajosmizse és Felsılajos között 
létrejött Intézményfenntartói Társulási megállapodásból az iskolai nevelés, és a kollégiumi ellátás 
kikerült, az óvoda változatlan maradt, de ez csak december 31-ig maradhat így. Innentıl kezdve 
számított 6 hónapon belül el kell döntenünk, hogy milyen formában megy tovább a feladatellátás. 
Ebben a társulási formában nem mőködhet tovább.   
 
Juhász Gyula polgármester: Ha a határidık nem szorítanának ennyire, akkor lehetne egybe kezelni 
az egészet, de azt gondolom, most azt kell megoldanunk, amire 1-2 nap van.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Igen, ez így van. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
14-én fog ülésezni, amennyiben mind a 18 település aláírja a megszüntetését, akkor nekünk január 1-
tıl gondoskodni kell azokról a kötelezıen ellátandó feladatokról, amelyeket eddig a társuláson 
keresztül láttunk el. Most itt megint szoros határidık lesznek, hiszen ez 14-én dél körül kiderül, 
nekünk 18-ig el kell fogadnunk az óvoda alapító okiratát, amelyhez Felsılajosnak elızetes egyetértése 
van, mert onnan ki kell emelni az állami feladattá minısülı korai fejlesztést, ezért 17-én várhatóan 
megint ülésezni kell Felsılajosnak is.  
 
Juhász Gyula polgármester: Megterveztük az ülések idıpontjait, de úgy látszik borul minden. 
Várhatóan mikor kapjuk meg ezt az anyagot?  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Holnap délelıtt mindenképpen kiküldjük.  
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Juhász Gyula polgármester: Rendben, tehát akkor errıl döntenünk most nem kell, majd holnap. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, határozat hozatal nélkül lezárom a napirendi pontot. 
 
 
 
2. napirendi pont:  
Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszüntetésérıl 
 
Juhász Gyula polgármester: Már az elızı napirendi pontnál is érintettük ezt a kérdést is. Ezt a 
megállapodást külön meg kell szüntetni. Eddig ezen a társuláson keresztül jelentıs pénzhez juthattunk 
hozzá, de ez jövıre már nem így lesz. Ezért felesleges tovább fenntartani a társulást. Ha nem írja alá 
mind a 18 település, akkor nem lehet megszüntetni, csak kiválni belıle. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Egy kiegészítést szeretnék tenni. Amennyiben most nem 
szüntetné meg mind a 18 település, akkor ez a lehetıség még mindig ott van a Képviselı-testületek 
elıtt, mert a megszüntetésnél egyetlen határidı köti az önkormányzatokat, hogy a kezdeményezéstıl 
számított 60 napon belül a megszüntetésrıl dönteni kell.  
 
Juhász Gyula polgármester: Tehát ha minden település úgy dönt, hogy megszünteti, akkor nekünk a 
kötelezıen ellátandó feladatokat meg kell oldanunk. Lajosmizse már döntött a megszőnés mellett.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a döntést a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
megszüntetésérıl, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
49/2012. (XII. 10.) ÖH. 
Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú  
Társulás megszőntetésérıl 

Határozat 
  

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás 2012. december 31. napjával történı megszüntetésérıl. Felkéri a 
polgármestert, a megszüntetésrıl szóló határozatot 2012. december 13. napjáig küldje meg a 
Kecskeméti Kistérségi Iroda részére. 
 

2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a vagyonmegosztási 
szerzıdés alapját képezı – jelen elıterjesztésben megfogalmazott – vagyonfelosztás elveit, 
mely szerzıdés-tervezetét a Kecskemét Kistérségi Iroda vezetıje készíti el.   

   
Felelıs: Képviselı-testület és polgármester 
Határid ı: 2012. december 10.  
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3. napirendi pont: 
Döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl  
 
Juhász Gyula polgármester: Ebben a társulásban is csak azért vettünk részt, mert így a település 
plusz bevételhez jutott. Itt egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, mint az elıbb, hiszen van belsı 
ellenırünk így a feladatellátás biztosított. Az, hogy a többi település hogyan oldja meg, szerencsére 
minket nem érint. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
50/2012. (XII. 10.) ÖH. 
Döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl 

 
Határozat 

  
1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt a Belsı Ellenırzési Társulás 

2012. december 31. napjával történı megszüntetésérıl. Felkéri a polgármestert, hogy a 
megszüntetésrıl szóló határozatot 2012. december 15. napjáig küldje meg a Belsı Ellenırzési 
Társulás részére. 

2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a gesztor önkormányzat 
polgármesterét, hogy a Belsı Ellenırzési Társulás megszőnése esetén - figyelemmel a Belsı 
Ellenırzési Társulási Megállapodás 13. pontjában foglaltakra – a pénzügyi elszámolást 
készítse elı és terjessze a társult önkormányzatok képviselı-testületei elé. 
 

3. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ezen határozat 1. pontjában 
foglaltak teljesülése esetén nyilatkozik, hogy a belsı ellenırzési feladatai ellátására nem kíván 
tagja lenni az esetlegesen 2013. január 1-jén megalakuló jogi személyiséggel rendelkezı 
társulásnak. 

 
Felelıs: Képviselı-testület és polgármester 
Határid ı: 2012. december 10.  

 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, a mai ülésünket 15.30 órakor 
bezárom. 
 
 

kmf. 
 
  /Juhász Gyula sk./        /Kutasiné Nagy Katalin / 
   polgármester              jegyzı távollétében 
 
 
         Muhariné Mayer Piroska sk. 
          aljegyzı 
 


