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Daní Zoltán alpolgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes mivel a képviselő-testület 5 tag|ából 4 képviselő megjelent.
Javaslatot tett az ülés napirendjére' melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint
határozott meg.

NAPIREND

1.) Kozármislenyi .rÉÁur ITT megszűnésével kapcsolatos előterjesztés
Ea: Szauer Tímea jegyző

I. Napirendi pont

Szauer Tímea iegvző: A nemzeti köznevelésről szóló 20Il. évi CXC. törvény 74. $-ában foglaltak
szerint 2013. január l-jétől az ál|am gondoskodik - az óvoda kivételével _ a koznevelési
alapfeladatok ellátásárő|. Az országgyílés a minden gyeÍmek számára azonos esélyeket nyujtó
köznevelési rendszer érdekében, a törvényesen és átláthatőan működő' a hatékonyabb,
költségtakarékosabb, aközszo|gáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési feltételeinek a
megteremtése, a köznevelési feladatellátás szakmai színvonalának emelése, egységessége
érdekében a 2012. évi CLXXXVil törvónyt alkotta' melynek értelmében a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ látja e| az iskolák állami fenntartását 2013.január 1-től.

A Kozármisleny, Pécsudvard, Szemely, Birján, Lothárd, Szőkéd Ktizoktatási Intézményirányító
Társulás fenntartásában működött 2012. december 3l' napjáig a kozárnislenyi székhelyű
Janikovszky ÉvaÁvr. A Társulási Tanács 2OI2. december 1 1-i ülésén az ahkor rendelkezésre álló
információk alapján az intézménynek a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak történő
átadásáról és a társulás feladatainak megszűnése miatt a társulás megszüntetéséről döntött. A
dönté s e ket az érintett képv i s e l ő - testül et ek j ó v áhagyták.

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szőló 2012. CLXXXVIII. torvény kihirdetésére _ a kihirdetést követő napon ttlrténő
hatályba lépéssel _ 2012' december 7- én került sor. A törvény hatályba lépése és a társulási tanács
döntése között lévő 4 nap - tekintettel arra, hogy ebben az idószakban a megyei tankerületek is csak
megalakulóban voltak nem volt elegendő sem az állami, sem a döntésre késztetett
önkormányzatok részére a jogszabály szövegének, annak minden részletére kiterjedő, teljes köní
értelmezéséhez. Emiatt fordult elő, hogy a társulás fenntartásában műkrjdő kozármislenyi székhelyű



Janikovszky Éva Általános Művelődési Ktizpont teljes körtíen átadásra került a Klebersberg
Intézményfenntartó Központnak és a társulás céljanak kiürülése miatt a társulás is megszüntetésre
került.2013. április második felében a Baranya Megyei Tankerület tájékoztatta Kozármisleny
jegyzőjét arról, hogy a 2012. decemberében átadott Áur-t ebben a formában aZ
Intézményfenntartó központ nem tudja átvenni, tekintettel arra, hogy a fent már hivatkozott törvény
egyértelműen rögzíti, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ kizárő|ag állami feladatot
vesz át, emiatt a megkötött megállapodás, valamint a további feladatellátást biztosító egyéb
dokumentumok módosítása is szükségessé vált.
Az állami fenntartásba vétel folyamata

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szőlő2012. évi CLXXXVIII. törvény szabályozzaazintézmények, azál|ami köznevelési
al apfelad atnak minő sül ő fe l adatok átadásának fo lyamatát, elj árásrendj ét.

Az á|larni és önkormányzati feladatot is ellátó többcélú intézmények tekintetében az önkormányzat
közfoladatot ad át azIntézményfenntartó Központnak. Ez esetben az önkormányzatnak döntenie
kell a többcélú intézmények átszervezéséről, az alapitő okiratok módosításáról oly módon, hogy az
intézmény 2013.január 1-től állami feladatot ne lásson el, azaz feladatainak sorából
kikerüljön az államí köznevelési feladat.

Fenntartás és működtetés

A köznevelési törvény fogalomhasználata szerint az intézményfenntartás/fenntartó az eddigiektől
eltérő értelmezésbe kerül. Eszerint elkülönül egymástól a fenntartás és működtetés feladata,
esetenként elválik egymástól a fenntartó és működtető személye.

Fenntartás: a köznevelési intézmény összes feltételének biztosítása, az irányitási jogosítványok
gyakorlása.

Működtetés: a köznevelési feladathoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése, tárgyi
feltételek biztosítása.

A Kormány az állami köznevelési feladat ellátására a fenntartói jogok és kötelezettségek
gyakorlására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központothozta létre és jelölte ki. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ területi szervei a tankerületek, illetve a megyeközponti tankerületek.

A köznevelési intézmények működtetését a 3000 főt meghaladó lakosságszámú településeken
az önkormányzatnak saját forrásai terhére kell biztosítania. A működtetés keretében az
önkormányzat feladata a feladatellátást szolgáló ingatlanok üzemeltetése, karbantartása, állagának
megóvása, a feladat ellátásához szükséges tareyi feltételek, eszközök, szolgáltatások beszerzése,
valamint azizemeltetéshez, tárgyi feltételekhez kapcsolódó személyi feltételek biztosítása.

A feladatok szétválásával az eddigiektől eltérő módon kell gondoskodni a feladatok ellátására
rendelt személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

A feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó Vagyon a jelenlegi fenntartó tulajdonában marad, az
ingatlanra és ingóságokra ingyenes használati jogot kap az Intézményfenntartó Központ. Ezzel
együtt a köznevelési intézmények vezetőinek vagyon feletti rendelkezési joga megszűnik. A
Központ használatéhan állő önkormányzati tulajdonú ingatlant a helyi közösségi, kulturális élet
feltételeinek biztosítása érdekében tanítási időn kívül a Központ külön megállapodás alapján
biztosíthatja a tulajdonos önkormányzat számára (lásd: 2011. évi CXC. törvény 76lA $).
Az Intézményfenntartó Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek a köznevelési feladat
ellátására létesített pedagógus-munkakörben, nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segíto
munkakörben fo glalko ztatott közalkalma zottak.



Az áLlami feladatok kiválása után a Janikovszky Eva AMK - sajátos intézményi struktúrájára
tekintettel - továbbra is többcélú intézményként működik majd a társulás fenntartásában,
típusát tekintve általános művelődési kiizpontként. Neve megtartásával az intézmény 2013.
január 1-től óvodai feladatot, közművelődési, közgyűjteményi feladatot, bölcsődei feladatot lát el.

Magyarország helyi önkormányzatairő| szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013.
január 1. napjától hatályba lépő rendelkezései közül a IV: fejezete szerint 2013, január l-től csak
jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek. Az Mötv. ármeneti rendelkezései
közük a 146. $ (1) bekezdés értelmében a 2013.január l. napja előtt létrejött önkormányzati
társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálniuk és azuj rendelkezések
alapján módosítaniuk kell a hatályba lépést követő 6 hónapon belül, 2013.június 3O-ig.

A felülvizsgálat eredményeként az eddigjogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati
társulások esetében mindenképpen dönteni kell:

vagy a társulás megszüntetéséről;
vagy a társulási megállapodás módosításával jogi személyiségű társulássá történő
átalakulásról és a ttirzskiinyvi nyilvántartásba vételről' annak érdekében, hogy a
társulás 2013.jútÍus 1. napjátót megfeleljen a törvényi előírásoknak.

Tekintettel arra, hogy a Kozármisleny, Pécsudvard, Szemely, Birján, Lothárd' Szőkéd Közoktatási
Intézményirányítő Társulás betöltötte a megalapításakor kittiz<jtt célt, javaslom, hogy a társulás
mondja ki megszúnését 2013. június 30. napjával és a Janikovszky Éva Áur intézmény, amely
már nem |át el á|talános iskolai feladatokat adja át 2013. július 1. napjával a tulajdonos
Kozármislenyi Önkorm ányzat fenntartásába.

A fenntartói jog átadása esetében figyelemmel kell lenni a nemzeti köznevelési törvény 84. $ (3)
bekezdésére, amely kimondja, hogy tanítási, illetve nevelési évben _ július-augusztus hónapok
kivételével - a fenntartói jog nem adható át.

A.)
A képviselő-testiilet tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:

69 /2013. N .07 . \ határ ozatz
Szemelyi ÖnkormányzatKépviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzat képviseletében arra, hogy a Kozármisleny, Pécsudvard, Szemely' Birján, Lothárd,
Szőkéd Közoktatási Intézményirányító Társulási Tanácsa aZ intézményfenntartó társulás
megszüntetéséről szőlő l 4 l 201 2. (XII. 1 1 . )TT. sz. határozatát visszavonj a.

Határidő: azonnal
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

B.)
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az a|ábbihatározatothozta:

7 0 12013. N .07 .| határozatz
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kozármisleny, Pécsudvard,
Szemely, Birján, Lothárd, Szőkéd Közoktatási Intézményirányító Társulási Tanácsa a társulási
megállapodást a melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonna|
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester



c.)

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatitrozatothozta:

7 l'/2013. N .07 .\ határozatz
Szemelyi ÖnkormányzatKépviselő-testülete úgy határozott,hogy a fenntartásában és iránltásában
lévő Janikovszky Éva ÁIrar intézményt átszervezi az áltd,ános iskolai nevelés-oktatás közfeladatot
aZ intézmény feladatellátásából kivonja és azt átadja a Klebersberg Intézményfenntartó
Központnak. A megállapodás megkötésére felhatalmazzaatársu|ási tanács elnökét.

Határidő: azonnal
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

D.)

A képviselő-testület tárgyalt és (45 igen 0 nem szavazati aránnya|) az a|ábbihatározatothozta:

7 2 l 2013. (Y .07 .) határ ozatz
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Janikovszky Érra Átrlr alapító okiratát módosító
okiratot az 7. számll, az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számu
melléklet szerinti tartalommal elfogadj a.

Határidő: azonnal
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

E.)

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta'.

73l20l3. N.07 .\. határozat:
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozárrnislenyi lntézményfenntartó Társulást 2Ol3.
június 30. napjával megszünteti és a Janikovszky Éva Ávr fenntartási jogát 2Ot3. július 1.

napjától átadja a tulajdonos Kozármislenyi onkorményzatnak A Társulás a fenntartói jog átadásáig
az intézmény vezetésével Dobszai Istvánnét bizzameg. .

Határidő: azonnal
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el az
alpolgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.
DaniZoltán Szauer Tímea
alpolgármester jegyző


