Szám: 1/3/22/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én
(hétfőn) 13.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Kondor Géza, Gángó István, Eitner József képviselő-testületi tagok.
Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor, Török Péter képviselő.
A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Németh László iskolaigazgató.
Tanácskozási joggal jelen van: Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke.

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és meghívottakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő
képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Kéri vita nélkül szavazzanak róla.
Javasolja Gángó István képviselő urat és Varga Béláné alpolgármester asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Gángó István képviselő, Varga Béláné alpolgármester
Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjére
vonatkozóan javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontot az alábbiak szerint:
Napirend
1.) Felhatalmazás a köznevelési intézmény átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
1.) Felhatalmazás a köznevelési intézmény átadás-átvételéről szóló megállapodás
aláírására. (szóbeli előterjesztés)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, jól ismert országosan sajtóból, ill. képviselőtestületi ülésekről is, hogy január 1-től a Magyar Állam veszi át a közoktatási, köznevelési

intézményeket, konkrétan Révfülöp esetében az általános iskolát. Ezzel kapcsolatosan
felálltak a tankerületi igazgatóságok, illetve felállítás alatt állnak. Kinevezésre került a
Tapolcai Tankerület tankerületi igazgatója is. Közös munka eredményeként, hogy minél
zökkenő mentesebben kerüljön lebonyolításra országosan elfogadott jogszabályok alapján,
menetrendben folynak az átadások és ezzel kapcsolatos megállapodások megkötése, amely
határidőhöz és ütemezéshez kötött. Ezzel kapcsolatban fenntartóként, működtetőként az
önkormányzat munkatársai, illetve a tankerületi igazgató napi kapcsolatban van. A
megállapodás előkészítésre került, illetve jelenleg is folyik még az adatszolgáltatás. A
jogszabályok szerint a polgármester csak képviselő-testületi felhatalmazással írhatja alá a
megállapodást. A megállapodást tekintve Révfülöp Nagyközség Önkormányzat és a Révfülöp
és Térsége Intézményirányító Társulás nevében kell, hogy aláírják. A társulás tagjainak a
jegyző asszony megküldte ugyanezt a megállapodást. Ismerteti a határozati javaslatot.
Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, felgyorsultak az események az iskola átadását illetően. A
múlt héten kapták meg ezeket a táblázatokat a megállapodás-tervezettel együtt. Szerdai napon
volt egy tájékozató Tapolcán a megállapodás kitöltésével és a táblázatok értelmezésével,
kitöltésével kapcsolatosan, ahol az iskolaigazgató és a kolléganő is részt vett. Úgy
gondolkoztak, hogy csak Révfülöpnek kell elfogadni ezt a megállapodást, de mint kiderült
mivel az iskola intézményirányító társulásban működik, így az összes településnek hozzá kell
járulni a megállapodás aláírásához. Megkereste pénteken a társult települések jegyzőit és
kérte, hogy minél hamarabb testületi ülés keretében fogadják el ezt a megállapodást.
Németh László iskolaigazgató: nem csak, hogy felgyorsultak az események, hanem egyik
napról a másik napra változnak az események, mert azt, amit szerdán elmondtak, már
csütörtök reggel nem volt érvényes. Péntek délelőtt szintén voltak bent a tankerületnél
megbeszélésen már új információk voltak. Amíg véglegesen ezek nem kerülnek átadásra
minden pillanatban más és más információ, újabb feladatok hárulnak rájuk. Tulajdonképpen
ebből adódik, hogy a határidők minimálisra csökkentek. Jelzi, hogy a tankerületi igazgató már
hétfőre kérte a megállapodás szövegét, aláírva, CD-t kitöltve, hogy ellenőrizni tudja azt, amit
majd kedden küldenek. Holnap szeretné elvinni az anyagot, mert a tankerületi igazgató még át
szeretné nézni mielőtt elviszi szerdán a megyéhez.
Miklós Tamás polgármester: rendkívül összetorlódtak a feladatok. Mindnyájan azon
dolgoznak, hogy lehetőleg átmenet és probléma nélkül valósuljanak meg és a gyerekek ne
érezzenek semmit meg ebből az átadás-átvételből.
Varga Béláné alpolgármester: a kérdése egy megállapodásról beszélnek és a megállapodás
tárgyáról beszélnek, az iskola a tulajdonukat képező intézmény, akkor mi az, hogy a társulás
dönt erről, semmi köze az intézményfenntartó társulásnak a révfülöpi iskola épületéhez. Erre
szeretne választ kapni, hogy miért van ez?
Német László iskolaigazgató: megpróbál választ adni erre.
Gángó István képviselő: nem ez az ülés rendje, tesznek fel kérdéseket, utána válaszolnak rá.
Varga Béláné alpolgármester: a polgármester úr erre nem tudott választ adni.
Miklós Tamás polgármester: azt kérdezte, hogy kitől kérjük a választ?
Gángó István képviselő: szeretné figyelmeztetni a polgármestert, hogy az SZMSZ szerint
ülésezzenek. Neki is lenne kérdése, az igazgató úr meghívottként van itt.

Miklós Tamás polgármester: mi a kérdése képviselő úrnak?
Gángó István képviselő: alpolgármester asszony feltette a kérdést és szerette volna folytatni.
Szomorú, hogy egy ilyen fontos dolgot csak egy sima levélben közöltek, felét sem értette,
meg amit mondott polgármester úr. Ő építész, nem pedagógus. Kérdése, tulajdonjoguk
megmarad-e ezzel? Van egy ingatlanvagyon kataszter, több százmilliós nagyságú értéket
képvisel, törlődik ezzel a vagyonkataszterből vagy csak a feladatokat viszik el. Viszont akkor
ő is azt kérdezné meg, hogy az önkormányzat tulajdona, az hogy a működés egy Kálimedencei közös dolog, jogszerű-e ez, a társulás dönt a vagyonról vagy csak a feladatról, a
közös feladatról? Ez lenne a kérdése. A múltkor döntöttek, hogy kérjék azt, hogy az
önkormányzat működtetésében maradjon. Akkor feleslegesen üléseztek, mert ez a feladat
akkor elveszett? Múltkori döntés az volt, hogy itt marad Révfülöpön az épület meg az
élelmezés.
Miklós Tamás polgármester: a személyi létszámot, ingóságok és ingatlanok átadását
jogszabályok határozzák meg. Felmerült az iskolaépület kérdése. Az iskolaépület Révfülöp
nagyközség tulajdona az is fog maradni. Az intézmény átadásával, az ingatlan átadás kötelező
átadás-átvételével pedig ingyenes használati jogot kell biztosítani a Magyar Államnak, ennek
a célnak a folytatására, az iskolai oktatás folytatására. A tulajdon marad, a használati jog
pedig átkerül a Magyar Államhoz, egészen addig, amíg iskolát működtet benne. A
fenntartóval kapcsolatban elmondja, az iskola fenntartását fenntartónként Révfülöp
Intézményirányító Társulás folytatta, mint ahogyan ezt mindenki tudja. Ez azt jelenti a
működtetés részét vitte a társulás. A társulás nem jogi személyiség, ennek ellenére, ami
kérdésként ő is feltett, hogy Révfülöp fogja-e átadni, vagy a fenntartónak kell-e átadni jegyző
asszonyt megkérdezi tudnak rá választ adni?
Tóthné Titz Éva jegyző: ez volt a válasz a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Vezetőjétől, hogy jelen pillanatban az intézményirányító társulás a fenntartó, az ő hatáskörük
is ebben dönteni. Nem csak a vagyonról, magáról az ingatlanról annak használatáról
döntenek, hanem a dolgozók feladatátadásában, létszámában is dönteni kell, a táblázat ezeket
is tartalmazza. Minden település önkormányzatának dönteni kell, hogy felhatalmazást ad a
gesztor település polgármesterének az aláírásra.
Miklós Tamás polgármester: nem kellet volna-e a fenntartó társulásnak szavazni az iskola
jövőjével kapcsolatban? Két alkalommal írásos előterjesztés is készült és részletesen
kifejtették, Révfülöp Nagyközség az új oktatási törvény alapján az intézmény tulajdonosa
vállalhatta magára a működési feladatokat. Bejelenti a mai napon megkapták Hoffmann
Rózsa levelét, amelyben helyt adnak az iskola működtetési kérelemnek. Ez most jelenleg az
állami átadás. A megállapodás szövegét nem az önkormányzat szövegezi.
Varga Béláné alpolgármester: ha megnézi a megállapodás tárgyánál az 5. pontot mi
szerepel? Átadó a tulajdonát képező az átvételre kerülő köznevelési intézmény elhelyezését,
szakmai feladat ellátását biztosító ingatlanokra átvevő részére ingyenes használati
jogot,vagyonkezelői jogot biztosít. Ha az átadó a társulás, ezt mondták, mi köze a társulásnak
a révfülöpi épületre vonatkozóan.
Miklós Tamás polgármester: így adta meg a tankerületi igazgató.
Tóthné Titz Éva jegyző: ez pénteken derült ki, hogy az összes településnek kell a
meghatalmazása az aláíráshoz.
Miklós Tamás polgármester: az átadó Révfülöp Nagyközség Önkormányzata.
Tóthné Titz Éva jegyző: az alapító okiratban és a társulási megállapodásban szabályozva
van, hogy az ingatlan az Révfülöp nagyközség tulajdona.

Varga Béláné alpolgármester: ezért nem érti, mi köze a társulásnak ehhez!
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: valószínű a társulást is szabályozza valami szerződés
vagy írott anyag, a kérdés, hogy mennyiben rendelődik alá ennek az elképzeléseknek a
társulási írott anyag? A társulás valószínű nem szól ingatlan ide-oda tologatásról, hanem ez
egy meglévő ingatlanban egy intézmény működése, erről szól valószínű a társulási szerződés.
Nem hiszi, hogy a társulási szerződés magasabb jogviszony ebben az esetben, mint egy
átadási dolog.
Miklós Tamás polgármester: Tisztelt Képviselők! Rendkívül egyszerű a helyzet és világos.
Az adhat át valamit, akinek van valamije. Révfülöp nagyközség önkormányzata tulajdonában
van az építmény. Az építményt a fenntartás vonatkozásában az intézményirányító társulás a
tulajdon tekintetében pedig Révfülöp adja át. Nem tudja, itt most miről beszélnek? Az
intézményirányító társulás nem ad semmit Révfülöp vonatkozásában. Ez egyértelmű, ez fel
sem merül.
Kondor Géza képviselő: van-e arra lehetőség, hogy ezt a szöveget megváltoztassák, illetve
van-e arra lehetőség, hogy ezt ne írják alá?
Tóthné Titz Éva jegyző: a szöveget készen kapták, ezen változtatási joguk nincs.
Miklós Tamás polgármester: felvetette valaki mi van akkor, ha nem írják alá?
Németh László iskolaigazgató: A különbség ott van, amit képviselő urak és alpolgármester
asszony feszegetett, hogy itt 2012. december 31-ig a feladat ellátását és az iskola
működtetését intézményirányító társulás végezte. December 31-ig megszűnnek ezek az
intézményirányító társulások, januártól nem láthatnak el társulásban közoktatási feladatot.
Ezért átadja ez a tárulás feladatellátásra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak ezt a
feladatot. A működtetést is meg kell oldani, azt pedig átvállalta a gesztor önkormányzat
Révfülöp, de alapvetően, ha jól meggondolják az is az intézményirányító társulástól vállalta
át, mert eddig ő működtette. Semmi köze nincs a tulajdonjoghoz. A tulajdonjoghoz csak az
van, hogy le kell szabályozni azt, hogy a kerületi, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ ingyenes használatbavételi jogot gyakorol feladatellátás céljára az általános iskola
épületének azon része felett, ami az oktatáshoz szükséges. Például a konyhát, az ebédlőt és
azokat a helyiségeket, amelyeket a jelenlegi működtető, különböző szerződések alapján, más
intézményekkel vagy más vállalkozókkal működteti. Az intézményegységen belül azokat a
helyiségeket nem adja át használatbavételi jogként, mert az továbbra is megmarad Révfülöp
nagyközség önkormányzatának. 15 melléklet van, amiből 4-5-öt kell kitölteni. Sok olyan van,
ami a gépjárműre vonatkozik, szoftverekre, tárgyi eszközökre, ami az idők későbbi
folyamatában fog bekapcsolódni. Február végén lesznek valószínű ezek az átadások
véglegesek. Jelen pillanatban csak az ingatlanról van szó. Ma kigyűjtötték azokat a
helyiségéket, amelyek, mint üzemeltető, működtető a révfülöpi önkormányzat tulajdonában
maradnak. Nyilván a kazánház, szolgálati lakás, ebédlő, konyha, kábeltévé központja,
takarítónők, gazdasági irodák, karbantartó helyiségek stb. ez megmarad Révfülöp
önkormányzatánál ugyanúgy tulajdonban. Használatba vételi jogot csak azokon a
helyiségeken gyakorol, amelyek szigorúan az oktatáshoz fog hozzájárulni. Például még az a
terem, amelyben a Szín- Vonal oktatását végzik, szerződés van rá, az sem kerül be az
átadandók listájára, mert ott a Szín- Vonal végzi a munkáját, és ez az önkormányzat és SzínVonal közötti megállapodás.
Varga Béláné alpolgármester: ezt teljesen érti. Nem ezzel van a baja. Most megint az
iskolafenntartó társulás dönt és tulajdonképpen Révfülöp tulajdonáról. Érti a logikát. Nyilván,
ha nincs ilyen időzavar, akkor az intézményfenntartó társulás tagjainak már meg kellett volna
hozni a határozatot erről.
Németh László iskolaigazgató: legelső alkalommal, amikor jöttek egyértelműen azt az ukázt
kapták Révfülöp nagyközség Önkormányzata az átadó. Kitöltötték a mellékleteket és utána
jött a következő, intézményirányító társulás volt a fenntartó ezért meg kell hozni ezeket a

döntéseket. Mindszentkállán beszéltek róla, egyértelműen elmondták, hogy ez egy formális
nyilatkozat, szükséges a társulási megállapodás miatt minden társulási tagnak meghozni.
Nincs semmiféle jogi következménye. Ez egy formális döntés.
Varga Béláné alpolgármester: az rendben van, hogy az igazgató a munkáltatói jogkört
gyakorolja, az iskolafenntartást az IFT gyakorolja. Tudja, hogy ez egy formanyomtatvány.
Megint Révfülöp ad mindent.
Tóthné Titz Éva jegyző: első körben egy formanyomtatvány érkezett. Utána jött egy kicsit
jobban rájuk szabott megállapodás. Előzőleg kedden-szerdán csak egy általánost kaptak,
utána töltötték ki már Révfülöpre vonatkozólag, már úgy mintha a működtetést Révfülöp
nagyközség önkormányzata vállalta és már azok a dolgok nem kerültek bele, ami esetleg
azokra vonatkozik, akik a működtetést nem vállalták. Van egy olyan forma, ami az egész
működtetés- fenntartásra vonatozik, meg van egy olyan ahol a működtetést az önkormányzat
vállalja.
Németh László iskolaigazgató: elmondja, annyira kiforratlan, hogy a 15 melléklet
kitöltésénél, ill. például ebben a megállapodásban is szerepel a dolgozói létszám átvétele,
egyértelműen hozza soronként, mit hova kell jelölni. A mellékleteknek és a megállapodásnak
egyezni kell. Óránként jönnek a hírek telefonos kapcsolatban vannak az érdekeltek.
Varga Béláné alpolgármester: kéri polgármester urat, nagyon figyeljenek mi az, ami
átadásra kerül és az átadás folyamatát nagyon szigorúan felügyelje.
Miklós Tamás polgármester: idáig is szigorú volt az önkormányzati szerződések
tekintetében. Természetes, hogy odafigyelnek az átadás-átvételre.
Gángó István képviselő-testület tagja: nem formális a mai döntés, lényeges dolog.
Lemondott képviselő-testület foglalkozik a dologgal, idő kérdése meddig tart a működésük.
Ez olyan jogerővel bír, ha később probléma lesz az ingatlan tulajdonjogával a nyakukba
varrják. A jegyzőkönyv rögzíti ezeket. Őket, mint révfülöpi képviselőket terheli a felelősség
nem a mindszentkállai képviselőket, ez is egy lényeges dolog. Ingatlan tulajdonjoga: az
ingatlan tulajdonjoga jelenti azt, hogy egy bizonyos használat után az ingatlan tulajdonosát
terheli az amortizációból adódó felújítás kötelezettsége. Idő kérdése. Ezzel is foglalkozni kell,
mert ha nem Révfülöp lesz az üzemeltető, akkor más lelakja. A mostani szabályok szerint ezt
tisztázni kell. Vegyék külön magát a használat szerinti átadást és az épületnek a tulajdonjogát.
Úgy szavazza meg, ha ebből a jegyzőkönyvből egyértelműen kiderül és későbbiekben esetleg
ha egy tulajdonjogi vitává fajulhat, ez legyen egyértelműen kihangsúlyozva átadás-átvétel az
ingatlan és a rajta lévő épületek, közművek stb. tulajdonjogát nem érinti. Ez a mondat legyen
benne. A karbantartási kötelezettségre se vonatkozik ez az átadás-átvétel. Van egy szolgálati
lakás lakóval, azzal mi történik? Vannak a közművek. Ezeket pontosan körbe kell írni. Erre
figyeljenek oda. Kéri jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy a tulajdonjog és a használati költségek,
főleg a tulajdonjog, hogy ne vesszék el ezzel.
Miklós Tamás polgármester: ismerteti a 202/2012-es kormányrendelet 3 § (1) bek. c. pontját
és a nemzeti köznevelésről szóló törvény 74 § (1) bekezdését. A megállapodás jelenlegi
tervezete szerint az 5-6 pont rögzíti a tulajdonlás kérdését, az átadó, vagyis Révfülöp
nagyközség önkormányzata a tulajdonát képező az átvételre kerülő köznevelési intézmények
elhelyezését szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra átvevő részére ingyenes használati
jogot biztosít. Az átadó a tulajdonát képező átvevő fenntartói jog gyakorlásához szükséges,
valamint a területi szervei elhelyezésére szolgáló ingatlanra átvevő részére ingyenes
használati jogot biztosít.
Varga Béláné alpolgármester: nem küldték ki az anyagot.
Miklós Tamás polgármester: fél órája kapta meg az anyagot ős is, mert mindig módosítások
vannak. Ő támogatja, mert ezzel tudják segíteni az iskola átadás-átvételi munkáját.
Varga Béláné alpolgármester: nem erről van szó, hogy nem támogatják. Konkrétan azt
vetette fel, hogy miért az iskolafenntartó társulás dönt arról, ami ott az 5. pontban van, hogy

az iskola épületet átadja. Semmi köze az IFT-nek ehhez. Úgy gondolja ez most megint egy
olyan történelmi pillanat, amikor nagyon oda kell figyelni ezekre a jogszabályokra. Igazgató
úr is mondta, hogy kivették azokat a helyiségeket. Azokat is végig kell nézni, és ezt kéri
jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy ezt tessék felügyelni, hogy azok a helyiségek vagy
épületrészek, amelyek a köznevelési feladatokhoz nem szükségesek még véletlenül se
kerüljenek ebbe a körbe bele. Az természetes miután nyilatkozott Révfülöp, hogy
működtetésre vissza veszi az épületet ott pedig az állagmegóvás az önkormányzat feladata.
Nagyobb felújításokról úgy rendelkezik a törvény, hogy azt pályázat útján támogatja az állam.
Ezt értik, de azért meg kell érteni, amikor van egy 10 oldalas megállapodás, és jelentős értékű
ingatlanáról van szó és nincs előterjesztés, csak megkérdezik. A törvényből ő csak ezt tudta
kimásolni, ami már elavult. Úgy gondolja, hogy Révfülöp nagyon sokat dolgozott az
intézményfenntartó társulásnak, azoknak a településeknek, akik most jó nagyot beléjük
rúgtak. Úgy gondolja, nagyon meg kell nézni, hogyan történik ez.
Miklós Tamás polgármester: természetesen odafigyelnek. A tankerületi igazgatónak
jelenleg nincs irodája, munkatársai, viszont működik és át kell vennie ebbe a térségbe az
anyagot. Ide jutottak el, hogy ilyent tudtak küldeni. Előző testületi üléseken tájékoztatást
adott a testület pedig döntött egyrészt, hogy szétválasztották az iskola konyháját, ebédlőjét.
Erről tájékoztatott mindenkit, hogy ezt az építéshatósághoz benyújtották. A leválasztásokról
intézkedés történt, a szolgálati lakással kapcsolatban szintén. A legnagyobb gondossággal,
egyáltalán hogyan feltételezhetik, hogy nem figyelnek oda és számon kérik. Természetesen
jogos, amit felvetettek, hogy figyeljenek oda. Van most egy átmeneti állapot, ahol rengeteg
kérdés felmerül ezzel kapcsolatban. Odafigyelnek erre, meg vannak a személyi felelősök.
Gángó István képviselő: az elhangzottakból azt a konzekvenciát vonta le, elmondta
polgármester úr lehetőség van a mellékletek pontosítására, pontosítsák, amit az
alpolgármester asszony mondott. Pontosításba kerüljön bele, hogy egyértelmű legyen,
működtető volt eddig az IT, de a tulajdonjog a Révfülöp önkormányzaté. Ez legyen benne.
Most egy olyanról döntenek, amit nem is láttak. Ne felejtsék el, a vagyonukról van szó.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: ingatlan tulajdonjogi átadáshoz a polgármester sem
Révfülöpön, sem máshol nincs törvényes joga, mert azt a szerződés értelmében földhivatal
jegyzi át. Itt valami zavar van. Ehhez többszörös visszaigazolás kell mind a két részről. Egy
kicsit nonszensz ez a dolog.
Miklós Tamás polgármester: ez fel sem merült.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: ehhez kellene egy érvényes szerződés, amit ellenjegyez
egy jegyző, jogász stb. Utána bekerül a földhivatalhoz, a földhivatal átvizsgálja, visszakérdez
háromszor évek múlva válik jogerőssé.
Miklós Tamás polgármester: ez így van. Azért mondják, hogy értelmetlen a kérdés. Fel is
olvasta, hogy ingyenes használati jogot adják át.
Varga Béláné alpolgármester: mondja el a jegyző asszony, mert akkor holnap az újságba
nehogy az legyen, hogy ő nem értette. Nem ezzel volt a probléma hanem …..
Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, alapvetően a megállapodás szövegezése véleménye
szerint egy kicsit elhamarkodott. Pontosítani kellett volna személyre szabottan, településekre
szabottan bizonyos mondatokat. Akár azt is, amit polgármester úr felolvasott. Nyilván a
működést Révfülöp önkormányzata vállalja. Vannak a megállapodásban Révfülöpre
vonatkozó konkrét dolgot, de annyira nyers és friss ez az egész, hogy tulajdonképpen a
törvény száma sincs benne az első oldalon. Ezzel is még ki kell egészíteni. Vannak még benne
hiányosságok. Valószínű ezért kérte be az intézményfenntartó központ vezetője, hogy végig
tudja nézni ezeket a megállapodásokat, úgy kerüljön már aláírásra, hogy ne legyen hiányos.
Ez a testületi ülés előtt jött 5 perccel. Ez maga a tulajdonjogot nem érinti, törvény
szabályozza, hogy kizárólag használati jogot ad át az önkormányzat a vagyonából. Azt is
kizárólag az oktatási feladatokra vonatkozó épületrészre, meg kellett számolni hány

helyiségből áll az épület és abból mely helyiségek kerülnek átadásra, használatra. Csak
használati jogot adnak át nem tulajdonjogot. Ezt a megállapodást nem az önkormányzat
készítette, ezt úgy kapta. Nem volt előbb lehetőség ezt az anyagot kiküldeni. Pénteken tudott a
többi településsel is csak beszélni.
Varga Béláné alpolgármester: nincs is ezzel semmi gond. Köszöni jegyző asszony válaszát.
Miklós Tamás polgármester: nagyon nem szeret más miatt magyarázkodni.
Tóthné Titz Éva jegyző: ismerteti a határozati javaslatot.
Varga Béláné alpolgármester: javasolja, legyen benne, hogy Révfülöp, mint a társulás
gesztora.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az ismertetett határozati
javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
133/2012. (XII.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Révfülöp és
Térsége Intézményirányító Társulás gesztora – a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást jóváhagyja és
felhatalmazza Révfülöp Nagyközség Önkormányzat polgármesterét a megállapodás
aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 11.
Bejelentések:
Varga Béláné alpolgármester: kérdés, megtörtént-e a konyha átadása, ki gyakorolja a
konyha dolgozói felett a munkáltatói jogkört?
Miklós Tamás polgármester : folyamatban van az átadás.
Németh László iskolaigazgató: december 31-ig ő. Van egy átmeneti időszak, hallgatólagos
megállapodás, hogy az átadás-átvétel folyamatában semmiféle olyan változtatást a konyhán
nem fognak eszközölni, ami befolyásolná a 2013. január 1-tól történő működést.
Varga Béláné alpolgármester: igazgató úrral szeretne az ülés után beszélni. Jelzések
érkeztek hozzá a konyhai dolgozók részéről, ezért gondolta, hogy meg fogja kérdezni.
Tóthné Titz Éva jegyző: 2013. január 1-től a konyha önkormányzati szakfeladaton fog
működni, akkortól a polgármester a munkáltató.

Miklós Tamás polgármester: megköszöni a részvételt a képviselő-testületi ülését 14.30
órakor berekeszti.
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