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2012. május 30-án tartott 
nyilvános, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből

102/2012. (V. 30.) Öt.  
Határozat
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzata által fenntartott Bolyai János Általános Iskola
fenntartói jogának átadása az Egri Főegyházmegye részére 

Szerencs  Város  Önkormányzata  által  fenntartott  Bolyai  János  Általános  Iskola  Egri
Főegyházmegye fenntartásába való átadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
döntést hozta:

1. Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bolyai János Általános
fenntartói  jogát  2012.  augusztus  31-i  hatállyal  átadja  az  Egri  Főegyházmegye
részére. 

2. A Bolyai János Általános Iskola intézmény megszüntetésével és fenntartói jogának
átadásával kapcsolatosan Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
következőket rendeli el:

a)  Felhívja  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy az államháztartásról  szóló 2011.  évi
CXCV.  tv.  11.  §  (3),  (7)  bekezdései  és  az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Kormányrendelet  14.  §  (2),  (3)
bekezdései  alapján  megszüntetendő intézmény megszüntető  okiratát  elfogadásra
terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: jegyző, Közművelődési Osztály vezetője
Határidő: 2012. május 30.

b)  Felhatalmazza a  polgármestert  a  Szerencs  Város  Önkormányzata  és  az  Egri
Főegyházmegye között, a közoktatási törvény 81. (3) bekezdése alapján létrejött
Közoktatási megállapodás, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(Kt.) 88. §. (4) bekezdése és a 88 §. (7) bekezdése alapján közoktatási közfeladat
ellátásának  átadás-átvétele  tárgyában létrejött  Átadás-átvételi  megállapodás
aláírására.

Felelős:  jegyző,  Közművelődési  Osztály  vezetője,  Városgazdasági  Csoport
vezetője
Határidő: 2012. június 31.

c)  Az  intézmény  megszűnése  következtében  intézkedni  kell  az  intézmény
törzskönyvi nyilvántartásból való kivezetéséről, a bankszámlák megszüntetéséről a
2011. évi CXCV. tv. és annak végrehajtási rendelete alapján. (az Áht. 105. § (2)
bekezdése alapján a törzskönyvi nyilvántartásból való törléssel szűnik meg azzal a
nappal, amely a megszüntető okiratban szerepel.)
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Felelős: jegyző, Városgazdasági Csoport vezetője
Határidő: 2012. augusztus 30. 

d)  A fenntartóváltással  összefüggésben  intézkedni  kell  a  megszűnő  intézmény
időarányos  működési  költségeinek  kifizetéséről,  a  visszamaradó  összeg
zárolásáról,  beszámoló  készítéséről,  az  intézmény  időarányos  gazdálkodásáról,
illetve  a  költségvetési  rendelet  módosításáról  a  2011.  évi  CXCV.  tv.  és  annak
végrehajtási rendelete alapján.

Felelős: jegyző, Városgazdasági Csoport vezetője
Határidő: 2012. december 31.

e) A megszűnéssel,  illetve a fenntartó változásával összefüggő leltározási és az
átadás-átvételt  előkészítő  feladatokat  el  kell  végezni  a  2011.  évi  CXCV. tv.  és
annak végrehajtási rendelete alapján.

Felelős: jegyző, Városgazdasági Csoport vezetője, intézményvezető
Határidő: 2012. augusztus 30.

f)  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  és  az  átszervezésben  érintett
intézmény vezetőjét, hogy az intézmény megszüntetése, alapítása, feladatátadása
miatti  munkáltatói  intézkedéseket  a  hatályos  jogszabályok figyelembe vételével
készítse elő, illetve tegye meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek
megfelelően.

Felelős: polgármester, személyügyi csoportvezető, intézményvezető
Határidő: 2012. július 30.

K.m.f.

(dr. Ináncsi Tünde sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                            jegyző                                            polgármester

(Nyiri Tibor sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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