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Magasitz Lajos polgármester köszönti az ülés lésztvevőit, az ülést megnyitja. Megállapítja' hogy a 7
los testületből jelen van ó fii, így az hat]irozatképes'

A polglírmester javaslatot tesz a jcgyzőkónyv hitelesítőke:
- Fejcsné schwarcz Erzsébet
- dr.

Csemyi Zsuzsanna kéPviselők személyére'

A képviselő{cstület a javaslatot egyhangúIag clfogadta.

A

polgármester javaslatot tesz az iilés napirendjére' Megkóri a testületi tagokat' hogy ha van
javaslatuk további napirendre, úgy aá most tegyék mcg.

Ma€asitz

Laios: Mivel nincs javaslat további

napirendre, az alábbi napirendi pontokat javaslom

elfogadásra:
1

.)

Az Általános Iskola átadásával kapcsolatos vagyonkezelói szerződés megkötésc.
Elóadó: Magasitz Lajos polgláÍmester

2.)

Villrímvédelmiberendezések szabványossági felülvizsgálata ügyében intézkedésmegtétele'
Előadó: Magasilz Lajos polgiírmester

n?nirend:
Áz Alaalános Iskola átadásával kaDcsolatos v.eyonkezelői szelződés meEkötése'
Magasitz Laios: A köznevelési feladatot cllátó egyes önkormrínyzáti fenntaíású intézÍnények
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi cLXxxVuI. törvény l3' $ 2) bekezdéséneka) pontja
a|apján 20|2. december l2-én megtöíént a megállapodás megkötése az Önkormrányzat és a KIK
(Klebclsberg Intézményfenntaltó Közpodt) között, mclyben meghatiiloásra kerültek az ingyenes
vagyonkezelésb€ kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek.
A szerződés télÍgyátképező vagyonelemek vagyonkezelcíi joga gyakorlásrinak szabaIyaít a
vagyonkezelési szelződés laÍtalmazza' Eú a szer7'ődést a tankerületi igazgaÍóyal, leegyeáctett
időpontban, 2013' január l5_én ímárrk alá' Tekintettcl arra, hogy az önkormlinyzati fulajdonnal
kapcsolatban valamennyi tulajdonosi jogot az önkonnány7at képvjselő-testülcte gyakorolja, igy a
vagyonrendeletiinkbcn foglaltaknak megfelelően jclen vagyonkezelői szcrződés taÍalmát a
képviselótestuIetnck kellene meghatároalia.
1.

2

A tankerülct már

a rendelk€zésünhc

bocsátotta azt a szerződés tervezelet, amelyet a

KIK jogászai

már elkészítettek, de vannak olyan részek' mint például a szerződés tfugya, valamint a működési
költsé8ek viselésénckszabályai, amelybcn részlctesebb és konkrétabb meghatiiIoásoka lennc
szükség'
Az Aljegyző Asszony elkészítette a szöveg tcrvczctét, melyet mindcnki megkapott. A lényeg, hogy
nm-re nrcg kcll határozni a2 iskola terülctéből az! a résímelyet az önkormányzat vcsz igénybc
saját íeladatainak ellátására' Esetünkben cz az iskolai étkeáctést jolenti, számszerűsítve az iskola
mint egy l843 nm-ből 68 nm az a teúlet melyet eÚe a kötelező fcladatra használunk.
Az új önkormányzati törvény előírja ugyal1 2013. január l-től a Íyilvános köny!'táI működtetését,
mint kötelező közfeladatot, de esetünkben cz most gondot okoz. Tekntettel ana, hogy a nyilv.ínos
köny.vtár és az iskolai kön}"r'tár együtt mííködik' annak állománya Íizikálisan nem különválasáható'
ezÉÍte^ atényia szetződésben javasol! mcgemlíteni' A lészletek egy későbbi megállapodlás tárgyát
fogják képezni'
Fontos' hogy a közizemi díjakat (a 68 nm-re eső résá) a KIK szÍnlázza ki résziinkc, és nem
fordítva. Ez azéÍtfontos, mert a KIK elképzeléseszerint valamenayi szi!!Í||át az önkormányzat
fizetné, melyet utólagosan fizetnek ki a résziikrc számla ellenében. Ez több oknál fogva sem
elfogadható, mivel az önkormrányzatüak nincsenek tartalékai ene, illetve számláás után nem
igényelhetj tik vissza az Áfa-t.
A vagyonbiáosítás, valamint a szakmai felelősségbiáosítás tekintetében önkormányzafunknak
nincs teendője, mivel aÍ kolábban az iskola kötötte meg.
A munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatok ellátásáÉ a KIK-nek külön megállapodást kell kötnie,
ebből következóen ajelen érvéíybenlévő szerződésiink módosítása sziikséges.

A

képviselő_testület
hatfuozaÍáÍ:

a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag hozta meg a

következő

(l. l4.| számú h^tároat|
szigetbecse Község onkormán1zatának Kópviselő-testülete fclhatalmazza a
polgárm€stert a Szigetbecse Község Önlormilnyzat és a Klebelsberg
Intézrnényfenntartó Központ között létre.jövő vasronkezelési szerződós
112013.

aláÍrására a melléklet szerint.
Felelős: Magasitz Lajos polgiirmester
Eatáridő: 20l3. január 15.

naDireíd:
vi|lámvédelmi berendezések szabvánvossáei felülvizseálata ügvében intézkedésmegtótcle.
Magasik Laios: 2012. november 29én a Pest Megyei Katasárófavédelmi lgazgatóság Érd
Katasáróavédelmi Kír€ndeltsége hatósági ellenőrzést tartott a Tópaíi Óvodában és Által.inos
Iskolában. Sajnálatos módon több hiányosságot is tapasáaltak, melyek ki'zül kiemelném a
villrimvédelmi szabványossági hiányosságokal az Általános Iskola régi épületében. Mivel a
hiánypótlást január 20. napig teljesíteni kell (el kell készíttetnia villámvédelmi berendezések
szabvány szerinti javítási munkálatait is az iskolában), ezért ma a testületnek dönteni kellenc arról,
hogy ezt a munkát siirgőscn elvégeáeti és az erre vonatkozó köllségeket biáosítja.
Kénem egy árajánlatot a P&SZ VILLSZER Bt'-tól (2J00 Ráckcve, Gábor Áron u, lo. ügpezetó:
szadovszky G},uIa), mely szerint a munkákat 134.986 Ft + Áfa összegen végeanékel' Függetlenül
attól, hogy az ískola fenntaÍtiása és múködtetése 2013' január l-löl az Allam feladata' ez a költség
2.

még az Önkormrinyzatunkat terheli, tekintve, hogy régen fennálló hiányosságról van szó'
Mivel nagyon sürgős lenne a munka' ezért javaslom a képviselő{estületnek, hogy az áíajáÍ\laÍot
levő vÍllaILozóval azonnal végezessc el.

A

képviseló-testület

haÍározatátI

a napirendi pontot megtáIgyalta és egyhangúlag hoaa meg a

következő

3

szigetbecse

2/2013. (l' 14.) számú határozat|

rti'"eg Ö;i;ffiEt T6;Gmaíi;"

úgy dönt' hogy

a

szigetbecsei Altalános Iskola régi épületének (232l szigetbecse, Makádi út 4648) meglévő villámvédelmi berendezések szabvány szerinti javítási
munkálataíDak ellátására _ a beúyújtottárajrínlatot elfogadva - P&sZ VILLSZER
Bt-t (2300 Ráckeve, Gábor Áron u' 10.) bízzameg.
A képviselő_testület a tevékenység ellátásáfa l34'986 Ft + ÁFA összeget biáosít
az önkormányzat 20l3' évi költségvetésének telhéIe.
A képviselő_testtilet felkéri a polgármesteÍt, hogy az önkormányzat 2013. évi
költségvetés tervezesénél e döntést vegye figyelembe.
A képviselő_testület Íe|hatalmazza a polgármestert a P&sZ VILLSZER Bt.-vel
töíénó vállalkozísi szerződés megkötésére.
FelelósI Magasitz Lajos polgármestel
Hetáridó: A7onnal_
Több napirend nem lévéna polgármester az ülést bezíÍa.
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aljegyzó
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dr. Csemyi Zsuzsanna

jkv. hitelesító

Fejesné Schwarcz Erzsébet
jkv. hitelesító

