
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. április 22-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Mint az ismert, az iskola fenntartása és működtetése a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ (a továbbiakban: KLIK) kezébe került január 1-jétől. A 2012 decemberében 

megkötött megállapodást a központ által aláírva még a mai napig sem került az önkormányzat 

részére megküldésre. Az opcionális elemekre a szerződés még nem került megkötésre, a 

KLIK álláspontjainak, intézkedéseinek változásai miatt. Azóta sok minden lezajlott, így már 

szerencsére múltidőben beszélhetünk róla. Célszerű azonban e megállapodás megkötése. A 

decemberi üléshez képest azonban módosultak a részletkérdések, így az alábbiakban 

tájékoztatnám a képviselőket. 

 

Az opcionális megállapodás elemek az alábbiak lennének: 

 

 

1. Vagyonbiztosítás: Jelenleg Vaszar Község Önkormányzata a biztosítást kötő az 

AEGON Magyarország Biztosító  Zrt-vel, ezen biztosítás  eleme az iskolai vagyon. 

Külön vagyonbiztosítás megkötése lenne célszerű az iskolára (Vaszar, Fő u. 9.) a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 2013. március 1-jétől. A KLIK 

tájékoztatása alapján ezen biztosítás ingóságra és ingatlanra is megkötésre került. Itt 

még a tárgyalások folyamatban vannak a konkrét megoldásról. Bár elméletileg a 

KLIK biztosítást kötött az ingatlan és az ingó vagyonra is, de még kérdésesek a 

konkrét elemek. Itt szükséges a testület felhatalmazása, hogy a majdan kialakuló 

helyzetnek megfelelően az ingóság, vagy esetlegesen az ingóság és az ingatlan 

biztosítási rész is kikerüljön az önkormányzat biztosításából. A képviselő-testület 

fentiekkel kapcsolatos intézkedés megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

2. Vaszar, Fő u. 9. szám alatti ingatlan: Az önkormányzat, az intézmények, a helyi civil 

szervezetek, a község lakói térítésmentesen használhatják az iskola ingatlanát. Cserébe 

az önkormányzat az iskola rendelkezésére bocsátja térítésmentes használatra az iskola 

rendezvényeihez az önkormányzat tulajdonát képező kultúrházat, bitumenes pályát 

(1019. hrsz.), sportpályát (089/25. hrsz.) Az önkormányzat által rendelkezésre 

bocsátott ingatlanok igénybevétele esetén az intézményvezető és a polgármester 

egyeztet az időpontról. 

3. A KUX-983 frsz-ú gépjármű továbbra is az önkormányzat tulajdonában, fenntartásban 

marad. Az önkormányzat az iskola rendelkezésére bocsátja térítésmentesen a kisbuszt 

a gyermekek szállítására. Az önkormányzat által átadott egy fő közalkalmazott 

(karbantartó) látja el a szállítási feladatokat és az iskolánál felmerülő karbantartásokat. 

Végzi az iskolások, óvodások szállítását. A kisbuszt hétközbeni napokon bocsátja az 

iskola rendelkezésére az önkormányzat. Esetlegesen felmerülő hétvégi igénybevétel 

esetén (pl., verseny) szükséges az intézményvezető és a polgármester egyeztetése. A 

kisbusz hétvégi használata csak a polgármester hozzájárulásával vehető igénybe. A 

kisbuszt az önkormányzat a 2012/13-as tanév végéig bocsátja a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ rendelkezésére. Ezen időtartam alatt a gyermekek 

kíséretéről is gondoskodik. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

2013. szeptember 1-jével kezdődő tanévre vonatkozóan ezen feladatellátáshoz 

kapcsolódóan a tárgyalásokat lefolytassa. A testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy e tárgyban a megállapodást megkösse. 
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4. A szolgáltatókkal (E.ON Energiaszolgáltató Kft, Pápai Vízmű Zrt)  az órák átírását a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elvégzte 2013. január 1-jei hatállyal. A 

december végi óraállások:  

5. A vezetékes telefon az Invitel szolgáltatónál van. Szerződésszám: 175291. Az 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a vonal átírását elvégzi. Így a számlafizető 

2013. január 1-től a Intézményfenntartó Központ. Az átmeneti időszakban a 

keletkezett telefonszálák továbbszámlázásra kerültek-kerülnek. 

6. A mobiltelefonos sim-kártya esetében továbbszámlázás valósul meg. A 30/654-73-48-

as telefonszámhoz tartozó számla összegét az önkormányzat továbbszámlázza az 

Intézményfenntartó Központnak minden hónapban, a számla beérkezését követően.  

7. A dolgozók részére a foglalkozás-egészségügyiszerződést 2013. január 1-jétől a KLIK 

kötötte meg az általa kiválasztott szolgáltatóval. 

8. Vagyonvédelem: A Fő u. 9. szám alatti ingatlanra 2013. január 1-jétől külön szerződés 

került megkötésre a Bakony Security-vel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

által.  

9. Az Ihász Gábor Általános Iskolánál lévő 6 db szemétszállító edényre a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ 2013. január 1-jétől szerződést kötött a Győrszol Zrt-vel 

a szemétszállításra.  

10. A Vaszar, Fő u. 9. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a tűzoltó készülékek 

ellenőrzésére, a tűzvédelmi tevékenység végzésére 2013. január 1-jétől a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ kötött megállapodást, és gondoskodik ezen 

tevékenységek végzéséről. 

11. A KLIK tájékoztatása alapján szükséges a 15. melléklet módosítása: a két hazai (BM-

es) pályázat kivétele szükséges a mellékletből, valamint bár nem nyert a pályázat, bele 

szükséges írni a TÁMOP 3.1.4. pályázatot is. 

12. Az iskola 11748045-16880519 számú bankszámláján év végén lévő 16.800,- Ft összeg 

a KLIK részére átutalásra került, a számla lezárása folyamatban van. 

 

A decemberi határozat az alábbi volt: 

„Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2012.(XII.10.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja a Vaszar, Fő u. 9. szám alatti ingatlan üzemeltetésre történő átadásához kapcsolódó 

javaslatokat. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal a megállapodást kösse meg. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2012. február 15.” 

 

Mivel ezen határozat alapján az önkormányzaton kívül eső okok miatt a szerződés nem került 

megkötésre, javasolja a testületnek e határozat hatályon kívül helyezését. 

 

Határozati javaslat: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (IV.22.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2012.(XII.10.) határozatát 

hatályon kívül helyezi. A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 

Vaszar, Fő u. 9. szám alatti ingatlan üzemeltetésre történő átadásához kapcsolódó 

javaslatokat. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal a megállapodást megkösse. 

Felelős: Varga Péter polgármester 
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Határidő: 2013. május 15. 

 

Vaszar, 2013. április 12. 

 

 Varga Péter 

 polgármester 


