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MEGÁLLAPODÁS

.,,.(.-_.'.

a köznevelési intézrnények állami fenntartásba vétetévelösszefüggő

intézmény átadásátvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról

amely létrejött egyrészről

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
székhelye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
képviseli: Ruck Márton polgármester
tötzsszáma: 725217
adóigazgatási azonosító száma:Ií'l 252II - 1 -04
bankszámlaszám a: I 1'7 33 I37 - 15344083 -00000000
statisztikai számjele: l 572521 l -84l l -321-04
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a

Klebelsberg Intézmény{enntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli: Varga Gusztáv tankerületi igazgató
adóigazgaíási azono s ító száma; l 57 99 6 5 8 - 1 - 4 1
Elóirtínyzarfelhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000

AHT

azonosítója : 33 5262
statisztikai számjele: 157 99658-8412-3 12-01
mint átvevő (a továbbiakban: Áhevő) - a továbbiakban együtt: ,,Felek"
napon és helyen az alábbi feltételekkel:

-

között

az alulírott

L
BEVEZETÓ RENDELKEZÉ,SEK
A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 20212O12. (VII.27.) Korm.
rendelet 3, § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részíveyő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. jnlar l-jei hatállyal
Atvevőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésról szóló 207I. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése
a|apján 2013. január l-jétől az Áívevő fenntartásába kerülő köznevélési feladatot ellátó
intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket
Atvevő veszi át.
A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átv éíeléhez
kaPcsolódó eljárás lebonyol ításához sziikséges keretek meghat ározása, az átvételre kerüló
intézményekköznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében,a korábban e feladatok
e|látását szolgá|ó vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Áívevő ingyenes
használatába adásáltoz, a foglalkoztatottak, illetve léíszám átadás-átvéíeléhez, a jogok és
kötelezettségek meghatározásához, megosztásához sziikséges keretek biztosítása. E célok
megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
ferrntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi CLXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 13. § (2) a) pontja alaplím az alábbiak szerint állapodnak meg.
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A
1.

2.

MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI

Az

átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) jogutódja az okíatáséíífelelős miniszter
irányítása alatt álló Átvevő, amely önállóan miiködő és gazdálkodó költségvetési
szervként gyakorolja az átvételre kerüló intézmények felett ajogszabályban meghatározott
fenntartói, irányítói jogokat.

Az intézmény(ek) áíadás-áíyételéhezkapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra
a Törvény, az állunháztartásról szóló 20IL évi CXCV, törvény és az államháztartási
törvény végrehaj tásáról szó|ó 3681201I. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári
Törvénykönlvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

ilL
AMEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1.

Az

Átadő által ferrrrtarlott köznevelósi intézmények, az intézmény(ek), fenntartásához,
illetve a feladatellátásához kapcsolódó foglalkoztatottak, a jogok és kötelezettségek
átadás-átvételéhez, valamint az átadő tulajdonában álló, az intézmény(ek)elhelyezését,
valamint a fenntartásához, szükséges ingó- és ingatlan vagyonelemekre Átvevő javára
töíénó ingyenes használati jog alapííásálloz kapcsolódó főbb feladatok, a Felek jogainak
és kötelezettségeinek a meghatározása.

Áadó

átadja Átvevő részérea Törvény alapján áltami fenntartásba kerüló

intézmény(eke)t, valamint ahhoz kapcsolódóan

a)

a rendelkezésére álló, a köznevelési intézmények működését biztosító alapító, létesító

okiratok, szabáIyzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített
példányát;

b) az inIézmény(ek)ben használt bélyegzők nyilvántartását;
e) az eszköz- és vagyonleltiánól (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok

terheire, ingó
vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékújogról és az
adósságállományról szóló dokumentumokat;

d) az

átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek) 2012. évi költségvetésérői, valamint a

2012. évi költségvetés végrehajtásáról szólő évközi és éves beszámolókról szóló
dokumentumokat;

e) az

átadás-átvétel napján hatályos, illetve késóbb hatályba lépő, harmadik személlyel
szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de

érvényesíüető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más
vitarendezési eljárás tárgyává tett kéídésről,az azzal kapcsolatos áliáspontjáról és
arrrrak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az
európai uniós programokkai kapcsolatos vitás kérdéseket;

D

ÁtaaO által tett, a köznevelési intézmény(ek)re háruIó, az átadás-átlétel napján
hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb
kötelezettséget alapító intézkedésekról szóló tételes és szükséges magyarázatokkal
ellátott kimutatásokat;

)\

átadásrakerüló köznevelési intézmény(ek)hez kapcsolódó hazai és Európai uniós
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéról szóló
dokumentumokat;
yagy azt
Tájékoztatást a köznevelési intézmény(ek) tevékenységéhezkapcsolódó,
elősegítő alapítványokról (alapítvány neve, célja, krrratórium tagjai, elérhetőségek),

g) az
h)
3.

4.

Átadó átadla Átvevő részére, a köznevelési intézmény(ek) - Törvényben meghatáíozott
foglalkoztatott ainak létszámát,

-

Átadó a tulaidonát képező, a köznevelési intézmény(ek)szakmai feladatellátásához
sztikséges, illétve az ÁNevő fenntaítói joggyakorlásáh oz, az áIadásra kerüló szakmai és
funkciJnáiis létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, multifunkcionális és tárgyi
eszközökre,

valamint gépjármúvekre Átvevő részéreingyenes használati jogot biztosít.

5.

Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési intézmények elhelyezését,

6.

Atadó a tulajdonát képező, Átvevő fenntartói joggyakorlásához sztikséges, valamint a

jogot
szakmai feladatellátásái biztosító ingatlanokra Átvevő részére ingyenes használati

területi szervének elhelyezésre szolgáló ingatlan(ok)ra Átvevő tészerc ingyenes használati
jogot biztosít.

Iv.
A

MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A Megállapodás tögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmények teljes kÖrét, a feladatok, a
létszá átadás_átvételének és a vagyon ingyenes használatba adásának személyi, tárgyi.
dologi feltételeit, valamint rendelkezik a Megállapodás aláírását követően az átadásig
ketetkező jogokról és kötelezettségekről.
a) A köznevelósi

1. Az
l

.

feladatot ellátó intézrnény(ek) átadása*

átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek) felsorolása:

Fenntaftásía átadásra kerülő köznevelési intézmények:

sorszam
l

oM

azonosító
028475

Intézmény székhelye
Nevelési és Medgyesegyháza, Luther u, 7.

lntézményneve

Schéner Mihály
Oktatási Központ

Köznevelési intézményenként,a me8állapodás elválaszthatat|an részétképező

mellékletek fethasználásával rögzíteni kell:
a)

ki kell témi arra, hogy az intézmény
elhelyezéséró szolgáló ingatlannak ki a tulajdonosa (Átadó tulajdona, más
önkoimányzat tulajdona, más (ogi) személy, állami tulajdon), az ingatlanon milyen

Az

intézményi, feladatellátás helyét, amely során

jogok és kbtelezettiégek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási
-kötelezettségek,
a projekt támogatáshoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség),
feltüntetve a támogatásból megvalósuló projekt által érintett ingatlanokat (a
támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).

.Z- )

b) Az

intézmény2012. évi normatív támogatás igénylésére,módosítására, lemondására
vonatkozó adatokat, összegszerűen részletezve.

c)

tntézményfenrrtartásával, kapcsolatos, az átadás-áívétel napján hatályos
szerződésállomány, ezen belül a szerződés típusát a megállapodás 11. mellékletében
rögzített bontás szerint, valamint az iníézmély(ek)hezkapcsolódó azon szerződéseket,
megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot
keletkeztethetnek.

Az

d) Az intézményrevonatkozó követelésállomárryt a 72. mellékletben rögzített

bontás

Szerint.

e) Az intézmérnyelösszefüggő,

folyamatban lévő peres ügyeket

a

13. mellékletben

rögzített bontás szerint.

I

Az intézményteljes vagyonleltiárát,

a használatba átadásra kerülő:

-

ingatlanok tekintetében az ingaílan adatainak, íovábbá a könlv szerinti éríékés az
utolsó vagyonértékelésbemutatásával,
az ingő vagyon tekintetében a leltárívek csatolásával,
gépjármúvek tekintetében a 4. mellékletben rögzített bontás szerinti kimutatással,
feltiintetve a támogatott projekt keretében beszeízeítvagyonelemeket (a támogatást
nyijtó és a projektszám feltüntetésével),

-

g)

A

14. és |4la mellékletben íögzííeIt bontás szerint az iníézmérryrevonatkozó
folyamatban levő, illetve íeíyezeítközbeszerzések bemutatását, külön kitérve a
támogatott projekt keretében megvalósuló beszerzésekhez kapcsolódó
közbeszerzésekre (a támogatást nyújtó és a projektszám feltiintetésével).

kötelezettséget vállalnak ana, hogy az iníézményialapfeladatok ellátásához
sziikséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül
intézkednek:

2, Felek

a)

az üzemeltetéshez, karbantarláshoz sziikséges szerződések átadás-átvételéről,

b)

az informatikai eszközállomány

c)

az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,

d)

a rendszerek működtetéséhez szükséges

tételes átadás-átvételéíól,

licencek átadás-átvételérőt.

b) A foglalkoztatottak átadás-átvétele

A foglalkoztatottak átadására 2013. január l-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor:

1.

A

a

Tönény énelmében köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, az
intézmény(ek) ferrntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint
a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funtcionális
feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: 0 fő
Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 0 fó
Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 0 fő

eé \.'\

4

Az

ntézmény(ek)működtetését és a múködtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat
ellátó foglalkoztatottak összes létszáma: -- fő

Az

kerülő foglalkoztatottak \étszámát munkakörökre

áIadásra

lebontva a 2. melléklet

íartalmazza.

2. Az

átvéteke kerülő köznevelési intézmény(ek) átadásra kerülŐ összes foglalkoztatotti
Iétszáma:. 39 fő
Betöltve átadott státuszok száma: 38 fó
Betöltetlenül átadott státuszok száma: 1 db

AZ

átyéíelíekerüló köznevelési intézmény(ek) intézményi státuszához nem köthető

foglalkoztatottak:
a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: 0 fő;

b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott:
ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadó(k) száma: 2

bb) egyéb hatáíozott idejű közalkalmazotti
lévók helyett) foglalkoztatottak száma: 4 fő.

íő,

jogviszonyban (ávollévők, GYES-en

átadásra kerülő intézményi létszámot intézményenkéntaz 1. melléklet íaríalmazza,
amelyben külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát.

Az

l.

Átad6 a betöltött státuszokon szereplő, azl.és.2. mellékletben felsorolt foglalkoztatottak
személyi anyagát 2OI2. december 3l-ig átadja Atvevőnek.

4. A

Törwény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január 1_jétól a
munkiáltató személyében változás következik be, az átvételre kerülŐ foglalkoztatottak
munkáltatója 2013. jnuár l-jei hatállyal Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a munkáltató személyébenbekövetkezó változással kapcsolatban a jogszabályok
álÚ1 a munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségiiknek az előírt határidőben
eleget tesznek.

c) A tárgyi eszközök

átadása:

Felek rögzítik, hogy Áadó a megállapodás íáíEyát képező intézménnyel,illetve létszámmal
együtt, 2013. január 1_jei hatállyal, a köznevelési feladat ellátáshoz, az irltézmény(ek)
fJnntartasahoz, tapcsolóóó targyi áztozállomány ingyenes használati jogát átadja Átvevőnek
az alábbiak szerint:

I.

a b/1) pont alapján átadásra kerülő foglalkoztatottakhoz

kapcsolódóan

léíszámnak megfelelő számú, a munkavégzésfeltételeit biztosító
informatikai eszközállományt, amely magába foglalja a személyi

a. a
b.

számítógépeket a kapcsolódó perifériaelemekkel együtt (monitor, billentyúzet,
egé1 nyomtató);
multifunkcionális eszköz tekintetében Átadó létsrámírra lebontott tltézményi
átadandó létszáLrn arányá.}:'oz igazítotí
darabszám felhasználásával

az

darabszámot;

c. M

áíadandó létszámnak megfelelő számí, a munkavégzés feltételeit biztosító
irodai bútort (íróasztal, szék, görgős elem, lehetóség szerint személyenként egy
szekrény).
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III, az

az intézményben
itíézménybennyilvántartott
informatikai, multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt,
áíadotI köznevelési iníézményfenntartásához, müködtetéséhez,

ellátott tanulók oktatás-neveléséhez szükséges,

az

gépjámúvet.

Az I.

pontban szereplő létszárnhoz kapcsolódó, átadandó tárgyi eszközök

listáját

a

megállapodás 5. és 10. melléklete tartalmazza.

A

II. pontban szereplő |éíszáíÁoz,illetve az intézmény(ek)ben ellátott tanulók oktatásneveléséhezkapcsolódó tárgyi eszközök listáját intézményenkénta megállapodás 3. és 9.
melléklete taítalmazza.
d) A gépjárművek átadása

A gépjármű(vek) ingyenes használatba átadására 2013. január 1-jei hatállyal kerül sor.

Az

áíadoít köznevelési ttltézrnényfenntartásrához, az intézményben ellátott tanulók oktatásneveléséhez,a köznevelési feladatok elirátásáűtoz szükséges, Átvevő ingyenes használatába
átadásra kerülő gépjárművek adatait a megállapodás 4. és 6. melléklete tartalmazza.

Felek egyiittmúködnek annak érdekében, hogy az átadásra kerülő gépjámű(vek) tekintetében
Átvevő a közúti közlekedési nyilvántartásba, üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. A
nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevőt terheli.

A tágyi eszközök és gépjárművek átadás-átvételével kapcsolatos feladatok megszervezéséről
Felek együttesen, elózetesen egyezteíve gondoskodnak. Az átadás,átvéíelról jegyzókönyv
kószül, amely tart almazza a számviteli nyilvántaításból történó kivezetés dátumát.
e) A hazai és Európai Uniós társíinanszírozású projektek átadása

l.

Áadó

átadja

Ávevó tészéreazokaí a 15. mellékletben meghatározott,

a köznevelési

intézmény érintő projekteket, amelyekben a Törvény szerint Atadó, mint projektgazda
jogutódja Átvevő. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a
Törvóny 1 6- 1 8. § -ábarr foglaltak az irányadók.

2. A

megállapodás aláírásával egy idóben Atadó (projektgazda) teljes köni tájékoztatást
előrehalad ásálől, a projektekkel kapcsolatos
valamennyi lényeges tényről, körúlménlTől, információról, egyben meg}laía|mazza
támogatási szerződés módosításával
Átvevőt (ogutód projektgazda), hogy
kapcsolatos eljárásban nevében eljárjon.

nyújt Átvevó részéreprojektek(ek)

a

3.

Átadó átadja Ávevő részéreaz átadásra kerüló projektek dokumentációját,

4.

Azon projekt esetében ahol a jogutód

5.

amelyhez

csatolja a dokumentumok tételes listáját.

az

Átadó marad, felek együttműködnek

a

fenntarthatóság érdekében.

A TÁMoP

3.2.1I-1t20|0-022O pályázaí esetében felek közös egyeztetóst
kezdeményeznek az ESZA Nonprofit Kft.-nél a jogutódlás tisztánása érdekében,ennek
eredményét követően utólag megállapodnak a fenntartási idószakra vonatkozó
együttműködés feltételeiről,

\\

v.

EGYEB RENDELKEZÉSEK
a 2012.
Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon áíadás-áívéíeléné]l
december 12-i szerinti állapotot veszik alapul.
Átadó tájékoztatja az Átvevőí minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség
számbavételéról, amely az aőoít köznevelési intézmény(ek)múködését érdemben
befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz sziikséges további tényekről,
körülmónyekró1.

Átadó saját tulajdonú önkormányzati cége, a Medgyesegyházi kÉszNonprofit kft. által
miiködteti a spoícsamok és az uszoda épületét.A feladat-ellátási szeruődés alapján a l<ft.
köteles biztosítani a köznevelési feladatellátáshoz a létesítményekingyenes használaíát az
iskola részére.

A bejáró gyermekek iskolába járását a medgyesbodzási lakosok esetében az lrtíézménybérl'eí
vásárlással biztosítja. A pusztaottlakai alsó tagozatos tanulók esetében Atadó és a
Pusztaottlaka Község Önkorm á{;lyzaía közöít létrejött megállapodás alapján Pusztaottlaka
iskolabusz szolgáltatást biztosít, mellTrek ellentótelezése a normatíva eíejéigtörténik, A
pusztaottlakai felsó tagozatos tanulók részére az intézménybétletet vásárol.

a

megállapodás elválaszthatatlan íészétképező mellékleteket, kimutatásokat,
tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidókig adja át Atvevő részéte,,

Átadó

-

-

a szerződés a|áírásával egyidejúleg, legkésőbb 2012. december 15-ig: 1., 2., 4., 6.,7., 8.,
I1.,I2., I2la.,I3, 74., L4la., 15. mellékletekeL az iníézményalapító dokumentumát,
szabályzatanak listáját, tájékoztatást a peres ügyek állásáról, az érvényesíthető,per_
vagy vitarendez ós íárgyává tehető igénlT ől, jogosultságról, egyéb fontos, az inIézmény
működését meghatározó kérdésról ;

2012. december 31-ig,. az átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait,
tájékoztatást a köznevelési intezmény 2012. évi költségvetési helyzetéről (évközi

beszámolók), a2OI2. évi normatíva igényléssel, lemondással kapcsolatos tájékoztatást, a
köznevelési intézmények
hatósági engedélyeket,
bélyegzók nyilvántartását,
tevókenységéhez kapcsolódó alapítvtínyokról kéSzült tájékoztatást;

a

-

a

2013. január 31-ig: projektek dokumentációját, amelyhez csatolja
tételes listáját;
2013. február 15-ig:

a

dokumentumok

3.,5.,9.,10. mellékleteket;

2OI3. április 30-ig: a Törvény mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet;

2OI2. máius 15.:

az

intézmény2012. év| költségvetésének végrehajtásáról szóló

beszámolót.

Felek megállapodnak, hogy a megállapodásbarr megjelölt vagyonelemekre 2013, január 15-ig
ingyenes használati,/vagyonkezelői jogot keletkeztető szerzódést kötnek.
Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefiiggő teendőket egyeztetik,
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.

,e8 \J

Átadó áttal kijelölt kapcsol attartő.
Neve: Vermes Rita
Beosztása: Lgazgató
Elórhetősége:5666 Medgyesegyh áza, Ltlíhet l. 7, Tel.: 30130- 863-6'7 93
email. : medgyesisk@ freemail,hu

Átvevő által kijelött kapcsol attartőz
Neve: Varga Gusztáv
Beosztása: Tankerületi Igazgató
Elérhetősége: 5800 Mezőkovácsbáza,
email. : gusztav.varga@klik,gov.hu

Árpádll,176. Tel.: 68/381 011, 3014053715.

Felek kijelentik, hogy az átadás_átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a
vonatkoió jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve jámak
el.

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írlák alá, annak minden oldalát
aláírásukkal hitelesítik. Átadó a megállapodás mellékleteinek cD-n történő átadásával teljes
felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt tények adatok, információk a megállapodás

fiiggelékét képezó teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően valósak, teljeskÖníek
érdemi vizsgálatra alkalmasak.

A Megállapodást aláíró felek megállapították, hogy az áíadás-áívéíelieljárás

során
_

átadói

oldalon résztvevők, közreműködők birtokából irat az Átvevőhöz nem került, AIvevőnél az
átadók munka és felelősségi körébe tartozó irat nirrcs, Így azok kezeléséről, Őrzésétől,
tárolásáról továbbla is az Átadő gondoskodik felelősséggel.

Átadó Kijelenti, hogy jelen Megállapodás I. és 2. sz. mellékletébenrögzített adatok
megfelelnek a vonatkozó jogszabályi elóírásoknak, az ebből adódó kötelezettségekérí az
Atadó helyt áll.
Szerződő felek elfogadj ák azt, hogy _ rajtuk kívülálló okok miatt - jelen megállapodásban
rögzítettek nem feltétlenül fedik le az átadás-átvételi eljrárás teljes körét.

Felek nyugtázzak, hogy a jövőben esetlegesen felmerülhetnek olyan szakmai tárgykörök
(különösen üzemeltetési kérdésekstb,), amelyek megn}ugtató rendezésére külön írásbeli
megállapodás megkötése indokolt.

Felek kötelezik magukat, hogy a jelen megállapodás hatályba lépésétkövetóen felmerüló
olyan szakmai kérdésekben_ amelyek az átadás_át léíeleredményes és jogszeni
lebonyolításához sziikségesek

_

a további

külön írásbeli megállapodásokat megkötik.

.k2 \\

megállapodás 8 eredeti pétdányban készült és 11 számozott oldalból á1l, amelyból 4
pé|dány az'Atadőt,4 pé|dány az Atvevőt illet meg.

A

átvelő
Pénzügyi ellenjegyzés:
tr+ 1,1l,d...,.
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Jogi ellenjegyzés:

gfr;/
Egyetértek:

pintér Aranka
elnök
átvevő
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A megállapodás elválaszthatatlan részétképezk az alábbi mellékletek:

1. mellóklet: A köznevelési feladatot

2.

l.
4.

e\látő iltézmény(ek)ben foglalkoztatottak átadásra

kerüló létszáma
feladatokhoz
meiléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/múködtetői
kapcsolódómunkakörbenfoglalkoztatottakátadásra^keriilólétszáma
kapcsolódó tárgYi
mólléklet: A köznevelési Űtézmények szakmai feladatellátásához
eszközök
köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó
melléklet:

A

gépj rárművek

feladatok
mótteUet: A köznevelési intézményekkel összefuggő fenntartói./működtetói
ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök
6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefuggő fenntartói/mtiködtetői feladatok
ellátásához kacsolódó gépjármúvek
7. melléklet: A köznevelési intézmények elhelye zéséreszolgáló ingatlanok
8. melléklet: A köznevelési intézményekkelösszefüggő ferrrrtartói/miíködtetói feladatok
ellátását biztosító ingatlanok
9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra
kerülőinfokommunikációseszközök,szerzőijogvédelemaláesőtermékek
ferrrrtartói,/múködtetői feladatok
10. melléklet: A köznevelési intézménYekkel öiszefüggő
kapcsolódó, átadásra kerüló infokommunikációs eszközök, szeruői

S.

"llárá,,ího,alá eső termékek
jogvédelem
11. melléklet: Szerződések

z,

fenl,
feladatellátásaho
(l2.,
12la)
tartásához/működtetéséhez kapcsolódó köv;telésállomány, adósságállomány,
fenn_
közneveléii intézményszakmai feladatellátásáho
13. melléklet:
peres
ügyek
kapcsolódó folyamatban levó

12.

melléklet: A

köznevelési intézmények szakmai

z,

A

tatásához/míiködtetéséhez

14.

melléklet: A köznevelési intézmények ferurtartásávaVmúködtetésével kapcsolatos

folyamatban ievő, tervezett közb eszerzések (14,, 14la,)
t5. meiléklet: A köznevelési intézmónyekhez kapcsolódó projektek

10
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Füsselék
TELIESSÉ,GI NYILATKOZAT

Alulírott Ruck Márton polgármester, mint Medgyesegyhriza Városi Önkormányzat

képviseletében eljfu' vezető (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon 2012.
deiember 13.-án az áívevő tészerc (a továbbiakban: átvevő) a megállapodással átadottakon
túlmenően nem áll rendelkezésemre a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenrrtartású intézmények állami fenntartásba vételéról sz6|ó 2012. évi CLXXXVIII.
törvényben meghatározott intézményköí (átvett intézmények)működése körébe eső adat,
információ, tén}, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok
átadoit, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok
és
valóságtartalmáért, teljeskörűségé ért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes
felelősséget vállalok.

az

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan a megállapodás elválaszthatatlan részétképezi.

Mezőkovácsháza, 2012, december 13,

á_-'/*--.-.--.*
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