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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

17/2012. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. december 12. 

napján (szerda) 17
00

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről, falugyűlésről és 

közmeghallgatásról. 

 

Az ülés helye:    Művelődési Ház Kaskantyú, Hunyadi J. u. 36 

 

Jelen vannak:  Ujházi Zsolt polgármester, Turú Gyula, Hermanné 

Németh Andrea, Kelemen István, Sáfár Jánosné és 

képviselők. 

Filus Jánosné körjegyző 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:        Kukucska Sándor alpolgármester és Kiss Pál képviselők. 

 

Lakosság részéről:   35 fő 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban 

kiküldött napirendi pontokat.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Turú Gyula és Kelemen István képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot és a napirendet.  

 

NAPIREND 

 

1.) Megállapodás az általános iskola állami fenntartásba vételével összefüggő feladatok 

végrehajtásáról. 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Polgármester tájékoztatója az önkormányzat 2012. évi feladatainak végrehajtásáról és a 

2013. évi tervekről. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

3.) A helyi közoktatás helyzete és jövője. 
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Előterjesztő: Polgármester 

 

4.) Hulladékszállítás 2013.évi változása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

1.) napirend 

Megállapodás az általános iskola állami fenntartásba vételével összefüggő 

feladatok végrehajtásáról. 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 2013. január 1.-től a kaskantyúi általános iskola 

fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ veszi át. Az ezzel kapcsolatos 

feladatok végrehajtására megállapodást kell kötni a KIK-kel. Javasolja, hogy a megállapodás 

aláírásához az alábbi határozat tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

        /2012.(XII. 12.)sz.Képv.test.hat 

Megállapodás iskola állami 

fenntartásba vételéről. 

 

H A T Á R O Z A T  TERVEZET  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a KTKT Általános Iskola és Középiskola Kaskantyúi 

Általános Iskolája 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6. sz. állami fenntartásba vételéről szóló 

megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert a megállapodás 

aláírásával. 

 

Határidő: december 15. 

Felelős: polgármester 

 
 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2012. (XII. 12.) sz. Képv. test. hat. 

Megállapodás iskola állami 

fenntartásba vételéről. 

 

HATÁROZAT  
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Kaskantyú Község Képviselő-testülete a KTKT Általános Iskola és Középiskola Kaskantyúi 

Általános Iskolája 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6. sz. állami fenntartásba vételéről szóló 

megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert a megállapodás 

aláírásával. 

 

Határidő: december 15. 

Felelős: polgármester 

 
 

 

    2.) napirend 

Polgármester tájékoztatója az önkormányzat 2012.évi feladatainak végrehajtásáról 

és a 2013. évi tervekről. 

3.) napirend 

A helyi közoktatás helyzete és jövője 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kardinális év volt az idei. A szokott módon indult, feladatinak igyekeztünk maradéktalanul 

ellátni. Félévkor banki csőddel kellett szembenéznünk, mely működési nehézségeket okozott, 

a terveink pillanatnyi feladására kényszerültünk. Szerencsére a probléma másfél hónap alatt 

megoldódott. Tavasszal már elkezdtük az ÖNHIKI pályázatot, ami a működési oldal 

hiányának enyhítését szolgálja, soha nem kaptuk meg a teljes igényelt összeget, idén igen. Egy 

hónap kivételével zökkenőmentesen tudtunk működni. A közmunkaprogram beindításával 16 

munkahelyet tudtunk biztosítani. A finanszírozó, kifizető a Munkaügyi Központ. Apróbb – 

cseprőbb feladatokat tudunk ellátni. Nem csak munkahelyeket ad ez a program, hanem 

megélhetést a résztvevőknek, valamint nagyobb mennyiségű anyagot, amivel dolgozhatunk. 

Nem csak a köztisztaság megoldását tudjuk megoldani. Komoly eszközpark állományt siekrült 

beszerezni (100% támogatás).  

Építkezés: Részben szakképzett emberekkel dolgozunk. Az anyag szakaszosan áll 

rendelkezésre. 4-5 fő szép eredményt ért el. A folyamat itt nem állt meg, folytatni szeretnénk. 

Nem külsős (idegen) cég viszi el a hasznot, hanem itt marad a településen. A jövő évre 

vonatkozóan már beadtuk a pályázatot 31 főre vonatkozóan. Bízom a pozitív elbírálásban. 

Munkabér + eszköz + anyag. Ismét a Munkaügyi Központ támogatásával valósulhat meg a 

program. Tehát a település pénzébe nem kerül. Egy év tapasztalat van mögöttünk. A 

következő évben biztos, hogy másképp fogjuk csinálni a hatékonyság növelése érdekében. 

Egyértelműek lesznek a szabályok a munkavállalóknak.  

Közigazgatás, államigazgatás változása: A törvényi változásoknak meg kellett és meg kell 

felelni. Felgyorsultak a folyamatok, a 2000 fő alatti települések januártól nem működhetnek 

önállóan, ezt megelőzve alakítottunk Tabdi Községgel közösen körjegyzőséget, ami 

előszobája a közös hivatalnak. Ezekből a változásokból a lakosság nem érzett semmit, hiszen 

az ügyintézés továbbra is történik a megszokott módon.  

Oktatás: Az óvoda és az iksola a KTKT keretein belül, egységes oktatási rendszerben 

működött. (Előzmények ismertetése). Változik az oktatás, de nem szakmai szinten, hanem a 

finanszírozásban. Az önkormányzatnak nem volt lehetősége abban nyilatkozni, hogy továbbra 

is ellátja a feladatot, a törvény világosan fogalmazott ez ügyben, így január 1-től az állam 

veszi át ezt a feladatot. Az épület és az eszközök csak átadásra (használatba) kerülnek, 

továbbra is az önkormányzat tulajdonában fognak maradni. Úgy gondolom, hogy hátrányos 
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helyzetbe nem fog kerülni az iskola. Az iskola nem szűnik meg!! A diákok összevont 

osztályokban folytatják a tanulmányokat, 8 fő felett kötelező alsó tagozatot működtetni a 

településen. A felső tagozatosok iskolabusszal fognak továbbra is bejárni Kiskőrösre. Ez jól 

működik. A munkáltató változik. Az épület fejlesztésén továbbra is gondolkodhatunk, a KIK 

partner mindenben, hiszen Ők is azt szeretnék, hogy minél jobb körülmények között 

tanulhassanak a diákok.  

Sajnos évek óta probléma, hogy elöregedő a lakosság összetétele, alacsony a születések 

száma, ez mind probléma. Kedvezőtlen tényező a munkahelyek hiánya is. Az 

önkormányzatnak pici a ráhatása ezekre a tényezőkre. Nincs olyan munkahely, ahol 

gyermekeinknek munkát tudnánk biztosítani. A civil vállakozói szféra nem szerződött le a 

településre. Ez eredményezi azt, hogy kevesen telepednek itt le.  

Munkahelyek: nehéz szakképzett szakembereket találni. Idénymunka jelentős a településen, 

azonban ebben a munkában javarészt nem a helyi emberek vállalnak munkát, pedig jelentős 

mennyiségű települési szinten az a bér, amit kifizetnek.  

2013. évi tervek:  

31 fővel szeretnénk beindítani a közfoglalkoztatás. Nem azért, hogy elbújtassuk az embereket. 

vagy segélyt kap valaki, vagy részt vesz a közfoglalkoztatásban. Más nincs.  Ez nem végleges 

megoldás, 11 hónapra szól. De arra jó, hogy aki részt vesz benne, ne lehetetlenüljön el. Ez 

nem jár, ez egy lehetőség, ezt el is lehet venni és akkor még a segély sem fog járni. Sokféle 

elképzelés van: járdák felújítása, kiépítése, vízelvezető árkok rendbetétele, intézmények 

karbantartása, felújítása. 

Több beruházást szeretnénk megvalósítani. Pályázatot nyújtottunk be új ravatalozó építésére, 

öntözővíz problémák megszüntetésére (19 m.Ft). Valamint a rendezvényterület befejezésére, 

felújítására: színpad fedése, 2 filagória megépítése. (17-18 m.Ft). Bárki használhatná.  

Ivóvízminőség-javító program: konfliktusokat fog majd okozni ez a beruházás. Ez már elnyert 

pályázat. A közbeszerzés van kiírás alatt. UNIOS forrásból, 2013. II. felében 180 m. Ft értékű 

beruházás. Régi vezetékek cseréje, víztorony cseréje, ami a sportpálya sarkán kap majd helyet. 

Dupla kapacitással és 0,5 baar nyomásnöveléssel.  A kinti vízmű átépítésre kerül. Vastalanító, 

pelyhesítő, arzénmentesítő.  

KEOP pályázati kiírásokra várunk, melyekből megvalósítahtó lenne az épületeink szigetelése, 

fűtési rendszereink korszerűsítése (napkollektor).  

Ha minden jól alakul elkészül a sarki épület. Ott egy irodában megtalálható lesz a falugazdász, 

a hegybíró, valamint az épületben lesz az önkormányzat is. Kulturált parkolási lehetőség adott 

lesz az udvarban.  

Földesutak kiszélesítése: be fogjuk fejezni. 80 km földes utunk van, közösen pályázva eszközt 

nyertünk ennek megvalósítására.  

Óvoda működtetése visszakerül, itt sem lesz kardinális változás.  Működni fog. Ígéretet tettem 

tornaszoba kialakítására.  

A normatív finanszírozást helyett feladat finanszírozás lesz, nem látjuk, hogy mi lesz. Célunk 

működni és működtetni.  

 

 
 

3.) napirend 

Hulladékszállítás 2013.évi változása 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Új szolgáltatási szerződéseket fogunk kötni. Január 1-től az IZSÁK-KOM KFT (17 település 

tulajdonában lévő KFT) látja el a feladatot. Saját hulladéklerakóval rendelkezik, eddig is oda 
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került elszállításra a hulladék. A Saubermacher mint köztes szolgáltató vett részt eddig ebben 

a tevékenységben. Új törvényi környezet alapján új konszernek vagy önkormányzati 

társulások működtethetik, hiszen kötelező önkormányzati feladat. A technikai háttér adott, 

bízom benne, hogy zökkenőmentes lesz az átállás. Az edényzettel kapcsolatban még folynak a 

tárgyalások. Ha el kell szállítani a régit, az átmeneti időszakra zsákokat fognak biztosítani. A 

szolgáltatás folyamatos lesz.  

Új illeték a lerakási díj, amit a Magyar Államnak kell kifizetni annak is, aki saját telepre 

szállít. Digitális mérlegelés után kerül be a hulladék. 6000 Ft / tonna ennek a díja. Ez a 

hulladékszállítsra terhelve akár 68%-os emelést is eredményezhet. Fél éven keresztül volt 

szondázva a telepre szállított hulladék, és nagyon sok volt a vágott fű, a levágott ág, valamint 

a hamu, a kommunális hulladék ehhez képest minimális volt. A szelektíven válogatott 

hulldéknak nincs lerakási díja. A következő évtől 1 héten normál (kukás), következő héten 

szelektív szállítás lesz. Nem szeretnénk radiklás hulladékszállítási díj emelést, ahhoz azonban 

az előbb említett dolgokat szem előtt kell tartania a lakosságnak.  

 

Kérdések: 

 

Mikulás László: 

Miért nem lehet 1 munkát befejezni, és miért kezdünk addig másik munkát? Belekezdünk 3-4 

munkába. Ez mind nem rajtunk múlik. Miért kell egyszererre 4 helyen dolgozni? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Sorold fel. 

 

Mikulás László: 

Szolgálati lakás, Óvoda (bár az készen van), Tornaterem WC, Iskola. Miért kellett december 

közepén az iskolához menni? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A dolog lényege az iskola „szétverése” vagyis a tornaszoba kialakítása. Ma hányan 

dolgoztatok ott? Voltál tegnap vagy azelőtt dolgozni?  

 

Mikulás László: 

Ma 3-an voltunk, de nem volt mivel. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A betonkeverővel volt gondotok, de van villanyszerelőnk aki meg tudta volna oldani. 4 helyen 

való munka: a sarki épület, kicsit Luca széke. Sajnos jellemző a muzikális megjelenés, nehéz 

munkatempó. A munkahelyért cserében kaptuk az anyagot. A munkához való hozzáállás több 

oldalról is megközelíthető. Legjobb védekezés a támadás. Van amikor van munkakedv, van 

amikor nincs. Januárban ezt a hibát már nem fogjuk elkövetni. Mindenki írásban megkapja, 

hogy mit várunk el, és ha nem felel meg, végeztünk. Rengeteg eszközt vásároltunk, holnap 

hozzák az új betonkeverőt. Komoly alapanyag mennyiség van.  

 

Szabó László: 

A kocsis erdőnél szeméttelep kezd kialakulni. Másik pedig, az idősek nem termelnek annyi 

szemetet, nem kérhetnének kisebb kukát? Szeméttelep állapota. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 
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Kötelező közszolgáltatás, amit mindenkinek igénybe kell venni. Átalánydíja van. Szeretnénk 

megoldást találni, hogy arányban legyen a kifizetett pénz az elszállított hulladék 

mennyiségével. Nehéz mindenki számára elfogadható megoldást találni. A vonalkódos 

rendszernél az alapdíj a szemétszállítás 50 %-a. Közüzemi tartozások behajtása: NAV. 

Szeméttelep (régi): Már alakul. Kivitelező bevetette fűvel, kisült, újravetés, már látszik a vetett 

fű. Jövőre két alkalommal le lesz zúzatva. Nem az a cél, hogy park legyen. Másra is kellett a 

pénz. 5 évig nem folytatható a területen gazdálkodási tevékenység.  

 

Fenyős Árpád: 

A kora délután járó árusító kocsik zavarják azt, aki pihenni szeretne. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Működési engedéllyel rendelkeznk. Nem a szolgáltatást kell elsorvasztani. A közlekedésben 

senkit nem zavar. Egyedül a hanghatásba lehet belekötni, de az sem egyszerű.  

 

Kurucz Pálné: 

Az idősek pedig nagyon örülnek, hogy meghallják, és várják is. 

 

Harczos István: 

Sokszor nem lehet megérteni, hogy mit mondanak. Kb. 6 éve élek itt, rálátásom van mind a 

falusi mind a városi életre. Itt sokkal többe kerül az élet. Volt vonatunk, ma nincs. A 

buszmegállóba nincs kiírva a járatok indulása. Jobb tájékoztatást szeretnék. A polgárőr csoport 

működése nem nagyon látszik. Este kirugdossák a táblákat, a park tele van üvegszilánkokkal. 

Nincs rendőr. A közbiztonság nem a legjobb. A kultúrház előtti járdán ki van törve a beton. A 

bercsényi utcán nincs járda, vagy be van gyepesedve. A gyógyszertár jó helyen van. Tűzrevaló 

beszerzés nagyon nehéz.  

 

Dóczi József: 

2012. így sikerült. Jó lenne ha lenne buszmegálló bódé. Fejlesztések kellenek. Ha kapunk 

támogatást jó, ha nem akkor mit lehet tenni? Földesutak karbantartása: ha valmit ki akarunk 

vágni, arra kell megyegyezés. Ivóvíz és csatornázás nem menne egyben? 

 

Harczos István: 

Takarékszövetkezeti kártalanítás? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Meg kell felelni az elvárásoknak. Évtizedekkel ezelőtt még másként működött a település. 

Más feltételeknek kellett megfelelni. Nem biztos, hogy most ugyanazok a lehetőségek. Szépre 

vágyunk, fogyasztói társadalommá váltunk. A közmunkaprogramban a járdák kiemelten benne 

lesznek. 7,2 km kövesutunk van, 14 km a 2 oldala. Elkezdjük, a frekventált helyeken 

szeretném kezdeni. Parkosítás is tervezve van a pályázatban. Lépésenként tudunk haladni. Egy 

év alatt nem fog minden megvalósulni. 

Park tisztasága: Sok embernek szóltam. Oda nem lehet állítani esténként őrt. Sötétség vonzza 

az embereket. Megoldást keresünk. Táblák: szintén probléma. Megcsináljuk, pár nap múlve 

újra leszedik, berúgják. Volt, hogy a virágokat szedték ki az ágyásból. A diszkóban már 

műanyag poharakat használnak.  

Rendőr: Ígéretet kaptunk. Valós indok: Kiskőrösön is kevés van. Ha lenne szolgálati lakás 

gyorsabban kapnánk. Nincs ráhatásom.  
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Buszjárat: menetrendet mi kitesszük. Buszemgállót nem tudunk építeni, engedélyköteles, 

lelépő kell hozzá, és kell leállósáv is. Meg van tervezve, prioritást élvez, pályázatra várunk. 

Távolsági járatokat is be lehetne hozatni.  

Szennyvíz: 6 éve fizeti a lakosság az előtakarékossági csekkeket, még van 2 év. Csak abban az 

esetben kedvezményezett az önkormányzat, ha megvaklósul a program. Még nem írtak ki 

pályázatot, amin indulhatnánk. Kb. 400 m. Ft értékű beruházás. Jó és logikus lenne egyszerre 

megvalósítani, de nem tudjuk. Ha elkészül, az utak is rendbe lesznek téve.  

Ivóvíz: ma kellett nyilatkozni, a 6 év alatti gyerekeknek és a terhes anyáknak palackos 

ivóvizet kell biztosítani (3 l/ fő). Semmi nem változott a víz minőségében csak életbe lépett 

egy uniós rendelkezés.  

A település nem volt és nincs eladósodva. A Takarékszövetkezet csődje kapcsán az 

Önkormányzat nem tartozott az OBA által kártalanított körbe. Van pénzpiaci értékjegyünk, 

melyet az OTP kezel. Működési hitelkeretünk volt. Azt kellett rendezni.  

 

Dóczi József: 

Díszpolgár? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Haskó Béla mint a település díszpolgára semmi privilégiumot nem élvez ezzel a címmel 

kapcsolatban. Nem jár vele juttatás. Morális oldalát nézve, várjuk meg az ítélethozatalt, majd 

azt követően dönthet a testület arról, hogy mit tart helyesnek.  

 

Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

     (:Ujházi Zsolt:)  (:Filus Jánosné:) 

       polgármester  körjegyző 

 

  

 (:Turú Gyula:)       (:Kelemen István:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   
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62/2012.(XII. 12.) sz. Képv. test. határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-

átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a 

feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 

amely létrejött egyrészről   

Kaskantyú Község Önkormányzata 

székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. 

képviseli: Ujházi Zsolt polgármester 

törzsszáma: 724869 

adóigazgatási azonosító száma: 15724863-2-03 

bankszámlaszáma: 52400075-11043807-00000000 

statisztikai számjele: 15724863-8411-321-03 

mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

képviseli: Pálinkó Gyula Józsefné tankerületi igazgató 

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 

ÁHT azonosítója: 335262 

statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott 

napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 

intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal 

Átvevőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése 

alapján 2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó 

intézményekkel kapcsolatos fenntartói, működtetői, valamint egyes irányító jogokat és 

kötelezettségeket Átvevő veszi át.  

A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez 

kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő 

intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok 

ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő ingyenes 

vagyonkezelésébe adásához, a jogok és kötelezettségek meghatározásához, megosztásához 

szükséges keretek biztosítása. E célok megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot 

ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi 

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 13.§ (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint 

állapodnak meg. 
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II. 

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

1. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény jogutódja az oktatásért felelős miniszter 

irányítása alatt álló Átvevő, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervként gyakorolja az átvételre kerülő intézmények felett a jogszabályban meghatározott  

fenntartói, irányítói jogokat. Az intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokba 

2013. január 1-jétől Átvevő lép. 

2. Az intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra a 

Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási  

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 

III. 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

1. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott KTKT Általános Iskola és 

Középiskola, Kaskantyúi Általános Iskolája (6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6. sz.) köznevelési 

tagintézmény, az átadó tulajdonában álló, a tagintézmény elhelyezését, valamint a 

működtetéséhez szükséges ingó- és ingatlan vagyonelemekre Átvevő javára történő 

ingyenes vagyonkezelői jog alapításához kapcsolódó főbb feladatok, a Felek jogainak és 

kötelezettségeinek a meghatározása. 

2. Átadó átadja Átvevő részére a Törvény alapján állami fenntartásba kerülő tagintézmény, 

működtetéséhez kapcsolódóan 

a) a rendelkezésére álló, a köznevelési tagintézmény működését biztosító hatósági 

engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített példányát; 

b) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó 

vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az 

adósságállományról szóló dokumentumokat; 

c) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel 

szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de 

érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más 

vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és 

annak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az 

európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket; 

d) tájékoztatást a köznevelési tagintézmény tevékenységéhez kapcsolódó, vagy azt 

elősegítő alapítványokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagjai, elérhetőségek). 

3. Átadó a tulajdonát képező, a köznevelési tagintézmény szakmai feladatellátásához 

szükséges, illetve az Átvevő fenntartói, működtetői joggyakorlásához, és az átvételre 

kerülő szakmai és funkcionális létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, 

multifunkcionális és tárgyi eszközökre Átvevő részére ingyenes vagyonkezelői jogot 

biztosít.  
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4. Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési tagintézmény elhelyezését, 

szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra Átvevő részére ingyenes vagyonkezelői 

jogot biztosít. 

IV. 

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

A Megállapodás rögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmény teljes körét, a vagyon 

ingyenes vagyonkezelésbe adásának személyi, tárgyi, dologi feltételeit, valamint rendelkezik 

a Megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről.  

a) A köznevelési feladatot ellátó tagintézmény átadása  

Az Átadó tulajdonában lévő ingatlanon működő tagintézményt, KTKT Általános Iskola és 

Középiskola Kaskantyúi Általános Iskolája 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6. sz. (OM: 200955) a 

fenntartó Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás adja át. 

b) A köznevelési feladatot ellátó tagintézmény átadása  

Az Átadó tulajdonában lévő ingatlanon működő tagintézményt a fenntartó Kiskőrösi 

Többcélú Kistérségi Társulás adja át. 

1. A megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek felhasználásával rögzíteni 

kell: 

a) Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy a 

tagintézmény elhelyezésére szolgáló ingatlannak ki a tulajdonosa (Átadó tulajdona, 

más önkormányzat tulajdona, más (jogi) személy, állami tulajdon), az ingatlanon 

milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, 

fenntartási kötelezettségek, a projekt támogatáshoz kapcsolódó fenntartási 

kötelezettség), feltüntetve a támogatásból megvalósuló projekt által érintett 

ingatlanokat (a támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).  

b) A tagintézmény fenntartásával, működtetésével kapcsolatos, az átadás-átvétel napján 

hatályos szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát a megállapodás 11. 

mellékletében rögzített bontás szerint, valamint a tagintézményhez kapcsolódó azon 

szerződéseket, megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és 

jogot keletkeztethetnek.  

c) A tagintézmény teljes vagyonleltárát, a használatba/vagyonkezelésbe átadásra kerülő: 

- ingatlanok tekintetében az ingatlan adatainak, továbbá a könyv szerinti érték és az 

utolsó vagyonértékelés bemutatásával, 

- az ingó vagyon tekintetében a leltárívek csatolásával, 

feltüntetve a támogatott projekt keretében beszerzett vagyonelemeket (a támogatást 

nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 

 

2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tagintézményi alapfeladatok ellátásához 

szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül 

intézkednek: 

a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,  

b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről, 
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c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,  

d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.  

a) A foglalkoztatottak átadás-átvétele 

A foglalkoztatottak átadása a tagintézményt fenntartó Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 

részéről történik meg. 

b) A tárgyi eszközök átadása: 

Felek rögzítik, hogy Átadó a megállapodás tárgyát képező intézménnyel 2013. január 1-jei 

hatállyal, a köznevelési feladat ellátáshoz, a tagintézmény fenntartásához, működtetéséhez 

kapcsolódó tárgyi eszközállomány ingyenes vagyonkezelői jogát átadja Átvevőnek az 

alábbiak szerint: 

I. az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez, az intézményben 

foglalkoztatott összes foglalkoztatotti létszám munkavégzéséhez szükséges, az 

intézményben nyilvántartott informatikai, multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, 

irodai bútort.  

II. az átadott köznevelési tagintézmény fenntartásához, működtetéséhez, az intézményben 

ellátott tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, az intézményben nyilvántartott 

informatikai, multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt.  

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának I. pontjában szereplő 

létszámhoz kapcsolódó, átadandó tárgyi eszközök listáját a megállapodás 5. és 10. melléklete 

tartalmazza. 

A II. pontban szereplő létszámhoz, illetve a tagintézményben ellátott tanulók oktatás-

neveléséhez kapcsolódó tárgyi eszközök listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9. 

melléklete tartalmazza. 

A tárgyi eszközök átadás-átvételével kapcsolatos feladatok megszervezéséről Felek 

együttesen, előzetesen egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, 

amely tartalmazza a számviteli nyilvántartásból történő kivezetés dátumát. 

V. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Felek egyetértenek abban, hogy a vagyon átadás-átvételénél a 2012. december 12-i szerinti 

állapotot veszik alapul. 

Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség 

számbavételéről, amely az adott köznevelési tagintézmény működését érdemben 

befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, 

körülményekről. 

Átadó a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, kimutatásokat, 

tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidőkig adja át Átvevő részére: 

- a szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 2012. december 15-ig: 7. mellékleteket, 

egyéb fontos, a tagintézmény működését meghatározó kérdésről;  
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- 2012. december 31-ig: a hatósági engedélyeket, a köznevelési tagintézmény 

tevékenységéhez kapcsolódó alapítványokról készült tájékoztatást; 

- 2013. február 15-ig: 3., 5., 9., 10. mellékleteket;  

- 2013. április 30-ig: a Törvény mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet. 

Felek megállapodnak, hogy a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013. január 15-ig 

ingyenes vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést kötnek. 

Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, 

illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. 

Átadó által kijelölt kapcsolattartó:  

Neve: Filus Jánosné 

Beosztása: körjegyző 

Elérhetősége: 06 20 530 3475 

 

Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:  

Neve: Pálinkó Gyula Józsefné 

Beosztása: tankerületi igazgató 

Elérhetősége: 06 30 626 5971 

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak 

el. 

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és 

mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes 

felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt tények adatok, információk a megállapodás 

függelékét képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően valósak, teljeskörűek 

érdemi vizsgálatra alkalmasak. 

A Megállapodás 5 eredeti példányban készült és 7 számozott oldalból áll, amelyből  2 

példány az Átadót, 3 példány az Átvevőt illet meg. 

Kaskantyú, 2012. december 12. 

  .................................................................   .................................................................  

 polgármester tankerületi igazgató 

 átadó átvevő 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

  .................................................................   .................................................................  

 átadó átvevő 

Jogi ellenjegyzés: 

  .................................................................  

 átadó 
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Egyetértek: 

  .................................................................   .................................................................  

 Marekné dr. Pintér Aranka jogi ellenjegyző 

 mb. elnök átvevő 

 átvevő 

 

A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

3. melléklet: A köznevelési tagintézmény szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi 

eszközök 

5. melléklet: A köznevelési tagintézménnyel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök 

7.  melléklet: A köznevelési tagintézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanok 

9.  melléklet: A köznevelési tagintézmény szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra 

kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 

10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői 

jogvédelem alá eső termékek 

 


