
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 10-i  
              rendkívüli  ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme  
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné képviselık 
 
  Dr. Ondok László aljegyzı 
   
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Dr. Ondok László aljegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 3 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja.  
 
Napirendi pontokat kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni az alábbi kiegészítéssel: 
 
3./ Elıterjesztés az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai  
     Szakszolgálat megszüntetésérıl és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezésére 
     Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
     Szakelıadó: Dr. Ondok László aljegyzı 
 
Megkérdezi van-e más napirendre javaslat. 
 
A bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı 
intézmény átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint 
a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztására 
kötendı megállapodás aláírásának felhatalmazására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: mint ismeretes 2013. január l-tıl az állam átveszi a köznevelési intézmények 
fenntartását, az átadás-átvételnek december 14-ig meg kell történnie. Kuncsorbán 2012. 
december 12-én 9 órakor lesz az átadás. Az elıterjesztés errıl szól, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
76/2012.(XII.10). sz. önkormányzati határozat 
Felhatalmazás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény 
átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
megállapodás aláírásáról 



 2 

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 
Kuncsorba Község Önkormányzata felhatalmazza Rédai János polgármestert, hogy a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-
átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2012. december 15-ig megkösse és aláírja. 

 
Errıl értesül: 

1.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
2.) Tankerület igazgatója Kazinczi Istvánné 5200 Törökszentmiklós,  
3.) Rédai János  polgármester 
4.) Dr. Ondok László aljegyzı 
5.) Képviselı-testület tagjai 
6.) I r a t t á r 

 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására a Megyei Könyvtárral kötendı 
megállapodás elfogadására 
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület 
részére. 
 
Rédai János: a megyei könyvtár és mővelıdési intézmény küldött egy megállapodást 
szolgáltatás nyújtásra, ezáltal megyei pénzbıl a könyvtárat fejleszteni tudjuk. Mi 
megállapodást kötöttünk feladat-ellátásra a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülettel 
könyvtár és mővelıdési feladatok ellátására, ettıl függetlenül mi vagyunk a fenntartók, és így 
mi vagyunk jogosultak a megállapodás aláírására. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
77/2012.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat 
Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására megállapodás kötése a megyei könyvtárral 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Mővelıdési Intézettel a könyvtárellátási 
szolgáltatás nyújtására kötendı megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felhatalmazza Rédai János polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Errıl értesül: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Ondok László aljegyzı 
4. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 
5. JNSZ Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Mővelıdési Intézet – Szolnok 
6. I r a t t á r 
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III. Napirend:  
 
Elıterjesztés az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat megszüntetésérıl és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezésére 
 
Rédai János: 2013. január l-tıl átveszi az állam az oktatási intézmények fenntartását, ezáltal 
a társulás 2012. december 31.napjával megszőnik és a mellékelt megszüntetı okiratot el kell 
fogadnunk. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
78/2012.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat 
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
megszüntetésérıl és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezésérıl. 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Orczy Anna Általános Iskola, 
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - mint önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szervet – beolvadással megszünteti és a 162/2005. (VIII.25.) 
68/1992.(V.21.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okiratot és annak módosításait 
2012. december 31. napjával hatályon kívül helyezi a mellékelt „Megszüntetı Okirat” 
alapján. 
 

Errıl értesül: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Ondok László aljegyzı 
4. Tatár László polgármester - Fegyvernek 
5. Buzás Istvánné dr. jegyzı - Fegyvernek 
6. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
7. I r a t t á r 

78/2012.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat melléklete 
 

 
MEGSZÜNTETİ OKIRAT 

 

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat fenntartásában mőködı Orczy Anna Általános 

Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jogi személyiséggel rendelkezı önállóan 

mőködı költségvetési szerv megszüntetésérıl. 

 

 

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-a, 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 

14. § (1)-(2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megnevezéső intézményét 2012. december 31-i hatállyal 

beolvadással megszünteti, a megszüntetı okiratot az alábbi tartalommal adja ki: 
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1. Megszőnı költségvetési szerv neve: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 

székhelye:   5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 165. 
 

2. Megszüntetı szerv megnevezése: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 

       székhelye: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 

 

3. A megszőnés módja: jogutóddal (beolvadás) való megszőnés. 

 

4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. 

Törvény alapján az államnak kell gondoskodnia a köznevelési feladatok ellátásáról. A köznevelési 

feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 

2012. évi CLXXXVIII. törvény 4. §-a. Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény szerinti feladat megszőnés. 

 

5. Közfeladatok jövıbeni ellátása: 
 

− A megszüntetett intézmény jogutódja 2013. január 1.-tıl közfeladat-ellátás szempontjából a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

 
− A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladat jövıbeli ellátása: A nemzeti 

köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. Törvény alapján 2013. január 1.-tıl a fenntartási 
feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. 

 

− A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: a vagyon feletti jogok és kötelezettségek 
tekintetében a költségvetési szerv jogutódja: az egyes önkormányzati fenntartású intézmények 
állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján 
az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévı, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévı egyéb 
eszközöket, felszereléseket a – 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás alapjául 
szolgáló leltár szerint 2013. január 1-jét követıen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
ingyenes vagyonkezelésébe kerül a köznevelési feladatok ellátásának idıtartamára. 

 
− A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja foglalkoztatási szempontból: az egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdés a)-b) pontja, valamint 7. § (3) bekezdése alapján 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Gyermekétkeztetéssel összefüggı létszám 
tekintetében jogutód: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat. 

 
 
 
6. Kötelezettségvállalás rendje: 
 

− A megszüntetett költségvetési szerv jogszerő kötelezettségvállalásának utolsó napja: 
2012. december 31. 
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− Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekrıl: a megszüntetett költségvetési szerv 
feladatellátásával, valamint az egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján a 
mőködtetéssel kapcsolatos jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek a jogutódot, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot illetik, illetve terhelik. 

 

− A megszüntetés napjával a megszüntetett költségvetési szerv bankszámláját Fegyvernek 
Nagyközség Önkormányzat megszünteti. 

 

− A megszüntetett költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törlésérıl az egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár hivatalból 
intézkedik. 

 
 
 
Záradék: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

megszüntetı okiratát Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 

………………………………határozatával ………………………… hatállyal hagyta jóvá. 

 

Rédai János: bejelenti, hogy a következı soros ülésünk december 19-én lesz. Megköszöni a 
megjelenést, az ülést 13 óra 40 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

/: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
   polgármester       aljegyzı 

 


