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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én
megtartott rendkívüli üléséről.
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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem

Jelen vannak:

Gáncs István
Bátainé Réti Márta
Jilling Tibor
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné

jegyző

Távolmaradását bejelentette:
Kajsza Béla
Gáncs Tamás József

alpolgármester
képviselő

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 5 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm jegyzőasszonyt és képviselő-társaimat.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Megállapodás köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételéről

Gáncs István
polgármester

2./ Egyebek
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
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Napirend tárgyalása:

1./ Megállapodás köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételéről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A megállapodás előkészítése a napokban történt. A tervek szerint, ha
a képviselő-testület elfogadja, akkor a nap folyamán jegyzőasszonnyal elvisszük az aláírt
dokumentumokat Paksra. A megállapodásról a jelenlegi információk alapján tud dönteni a
testület. A megállapodás a tagintézmény vezető és az általunk ismert adatok alapján került
kitöltésre.
Átadnám a szót Tolnai Lászlóné jegyzőnek, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyző: A megállapodáshoz kapcsolódóan a mai nap folyamán derült ki, hogy az
óvoda az önkormányzat fenntartásába kerül. Az iskolával kapcsolatos szakmai dolgok a bonyhádi
tankerülethez kerülnek, az ingatlanokkal, a szerződésekkel kapcsolatos feladatok, pedig a paksi
tankerülethez kerülnek.
Az iskolabusz „sorsáról” még nem tudunk semmit.
Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a képviselő-testületnek a megállapodás szövegét nem kell
elfogadnia, csak a polgármestert kell felhatalmazza a megállapodás aláírására. Ezért a határozati
javaslat a következő:
A képviselő-testület felhatalmazza Tengelic Község Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a
Zomba Koni Tengelici Tagiskola átadás-átvételéről szóló megállapodást 2012. december 15-ig
írja alá.
A lényeg az, hogy a vagyont adjuk most át. A megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013.
január 15-ig vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést kell majd kötni a Klebesberg
Intézményfenntartó Központtal (KIK).
Mivel az óvoda az önkormányzat fenntartásába kerül, ezért a képviselő-testületnek egy új Alapító
Okiratot kell elfogadni az óvodával kapcsolatban.
Gáncs István polgármester: Önálló költségvetési szerv lesz, mint annak idején az iskola volt.
Önálló nevet kell választaniuk. Nagyon sokára derült ki, hogy mégsem veszik át az óvodát,
aminek az okát Szijártó József elmondja.
Szijártó József képviselő: A Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) pályázattal kapcsolatban
kellet várni egy döntésre. – A pályázat révén került sor az iskola felújítására. – A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint, ha az intézmény rendszert, melyben óvodák is voltak
elemeire bontják és így veszi át az állam az iskolákat az óvodák pedig az önkormányzat
fenntartásában maradnak, akkor nem keletkezik pénzvisszafizetési kötelezettség a pályázat révén.
Konzorciumban működhet tovább megtartva a vállalásokat és a feladatokat.
Az óvodákra vonatkozóan a következő évi költségvetéshez az állami támogatást mindenki
leigényelte.
Az iskoláknak nem lesz önálló költségvetésük, hanem a KIK-nek lesz. A társulás révén az iskola
szakmai része a bonyhádi tankerülethez fog tartozni a tanév végéig biztos, hogy utána mi lesz,
még nem tudjuk. Intézményt év közben jogszabály szerint nem lehet átszervezni.
Reményeink szerint az átadásból a dolgozók „nem fognak érezni semmit”. Ami aggaszt – és már
egy előző testületi ülésen is beszéltük – az az, hogy például egy villanykörte kicserélésével, kihez
kell majd fordulni, mennyi ideig tart a probléma megoldása.
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Gáncs István polgármester: Köszönöm. Amit még tudni kell, hogy az európai uniós támogatási
forrás a 2012-2013-as évvel indul, tehát ez az első év. Innentől még 4 évig kell a társulásnak
együttműködnie.
Amit Szijártó József igazgató úrral már beszéltünk is, 2013. január 1-től az önkormányzatnak
nem áll módjában az iskola műszaki, technikai problémáit elhárítani. Természetesen, ha a KIK
„azt mondja”, hogy kössünk szerződést, miszerint az önkormányzat dolgozói elvégezhetik az
említett feladatokat költségtérítés ellenében, együtt fogunk működni.
Fontos dolog még például, hogy az iskolások használják a Faluházat illetve a sportcsarnokot is.
Ezek az épületek nem kerülnek átadásra az államnak, ezért nagy a valószínűsége, hogy egy
megállapodásban kerül leírásra, hogy mennyi órabérért használhatják majd. De ide tartozik még
az iskola épületében lévő ebédlő, könyvtár és a szolgálati lakás is. Ezek esetében a kollégák már
dolgoznak azon, hogy külön villany-és vízóra kerüljön felszerelésre az adott helyiséghez, a gáz
esetében pedig légköbméter alapú elszámolás lesz.
Amiről még nem tudunk semmit az az iskolabusz szolgáltatás. Elég körülményes a dolog, mivel a
busz nem az iskola fenntartásában van, de nem is bérelt szolgáltatás. Ha nem adnak pénzt a
szolgáltatás tovább működtetésére, akkor az önkormányzatnak saját erejéből kell majd
megtennie, mivel e szolgáltatás nélkül az iskola létét kockáztatjuk, mivel a busz 40 gyermeket
szállít nap, mint nap.
Ennyit szerettem volna a megállapodással kapcsolatban mondani.
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
95/2012. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tengelic Község
Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a Zomba KONI Tengelici Tagiskola átadás-átvételéről
szóló Megállapodást, 2012. december 15-ig írja alá.

Határidő: 2012. december 15.
Felelős: polgármester
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az
ülést bezárja.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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