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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az iskola állam általi átadás-átvételével kapcsolatban még a mai napon is sok a bizonytalanság. 
Előlerláthatóan településünk 2012. december 13-án írja alá a kötelező átadás-átvételi megállapodást. 
A szükséges nyomtatványok a tegnapi napon kapta meg önkormányzatunk, a mai napon minden 
érintett bevonásával egyeztetést tartottunk annak  érdekében, hogy a lehető legzökkenőmentesebben és 
hiánymentesen tudjuk az  óriási adathalmazt megfelelő formában szolgáltatni és átadni. 
A törvény alapján az átadás kötelező, de véleményünk szerint egy testületi felhatalmazás itt is 
szükséges. 
Ezen felül a 10 fős konyhai személyzet sorsát is rendezni szükséges, hiszen az étkeztetés ellátása 
továbbra is önkormányzati feladat marad, ezt biztosítanunk kell. 
A 2012-es költségvetésben a létszám még az iskolánál szerepel, január l-én pedig még nem 
rendelkezünk 2013-as költségvetéssel, ezért kérem és javaslom az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 

Határozati javaslatok 
../2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola állami fenntartásba 
vételével összefüggő átadás-átvétel kapcsán: 
 
1./ Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó jogszabályok szerinti, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról  szóló átadás-átvételi megállapodás aláírására. 
 
2./ A  jelenleg a Széchenyi István Általános Iskola alkalmazásában álló és létszámában szereplő, 
de az állam által átvenni nem kívánt technikai (konyhai) létszámot 10 fővel a jövőben az 
önkormányzat szakfeladataként működteti. 
 
Mindezek alapján kéri a pénzügyi irodát, hogy az alábbi szakfeladatokkal önkormányzat 
esetében a számviteli rendet módosítsa. 
562913         iskolai intézményi étkeztetés 
562917         munkahelyi étkeztetés 
562919         egyéb étkeztetés 
889921         szociális étkeztetés 
 
Határid ő: 2012. december 31.  
Felelős: polgármester, pü csoportvezető 
 
 
Alsónémedi, 2012. december 6. 
 
        
        Vincze József 

 polgármester   
 
 
Az előterjesztés törvényes! 
 
    Dr. Percze Tünde  
           jegyző 


