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Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. december 

15. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Fedor Attila                                  polgármester 

                                 Tóth Gellért                                             alpolgármester  

                                Gór Gyula                                                 képviselő  

   Ifj. Tóbiás György                                    képviselő  

             Tóth János                                                képviselő 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 

    

                                 Hornyákné Szilasi Melinda   körjegyző 
   Gór Gyuláné               jegyzőkönyvvezető 

                                  

Fedor Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel mind az 5 képviselő megjelent. Javasolja a képviselőtestületnek, 

hogy a napirendi pontokat a meghívóban kiküldöttek szerint tárgyalja. A 

képviselőtestület a javaslatot, egyhangúlag elfogadta és a napirendi pontokat az 

alábbiak szerint tárgyalja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az általános iskolai feladatokat ellátó Intézményfenntartó társulás megszüntetéséről. 

    Előadó:   Polgármester 

 

2. Indítványok, javaslatok. 
 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1./ napirendi pont tárgyalása: 

Az általános iskolai feladatokat ellátó Intézményfenntartó társulás 

megszüntetéséről. 

 

       Előadó:   Polgármester 

 

Fedor Attila polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mivel az állam a 

Törvény rendelkezései szerint 2013. január 1. napjától átveszi a Borsodi Általános 

Iskola fenntartását, ezért az intézmény fenntartására létrehozott intézményfenntartó 

társulás elveszti funkcióját. 

 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII törvény 3.§-a szerint a települési 



önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem 

láthat el. A települési önkormányzati társulás tagjai az 2013. január 1-ig egymás között 

elszámolnak a települési önkormányzatnak a 2013. január 1-jétől állami köznevelési 

alapfeladatnak minősülő feladat ellátását szolgáló, a települési önkormányzati 

társulásba – annak létrehozásától kezdve – bevitt vagyonával és megállapodást kötnek 

egymással az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és 

egyéb alkalmazottak 2013. január 1-jétől történő 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti 

továbbfoglalkoztatásáról és az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt 

kötelezettségek teljesítésének egymás közötti megosztásáról. 

 

A fenti okok miatt az intézményfenntartó társulást meg kell szüntetni, a Társulási 

Megállapodást hatályon kívül kell helyezni. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: A Borsodi általános Iskola fenntartását, mivel 2013. 

január 1. napjától az állam átveszi, ezért az említett jogszabály nem teszi lehetővé a 
társulási megállapodás fenntartását.   

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                        

                131/2012.(XII.15.) HATÁROZATA 

                        
                                    

Tárgy: Az általános iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó 

társulás megszüntetéséről 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az általános iskolai feladatokat ellátó 

intézményfenntartó társulás megszüntetéséről szóló előterjesztést, 

és az alábbi határozatot hozta: 

1. Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő Községek Önkormányzataival 

kötött társulási megállapodás alapján létrehozott, általános 

iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás 2012. 

december 31. napi hatállyal történő megszüntetéséhez 
hozzájárul. 

2. A 109/2012. (V.23.) és 170/2012. (VII.19.) határozattal 

elfogadott általános iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó 

társulás létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási 

Megállapodás” 2012. december 31. napjával hatályát veszti . 

3. Képviselő-testület az általános iskolai feladatokat ellátó 

intézményfenntartó társulás által fenntartott intézményben 

foglalkozatott technikai dolgozók és egyéb alkalmazottak 

továbbfoglalkoztatásáról és az európai uniós társfinanszírozású 



projektekben vállalt kötelezettségek egymás közötti 

megosztásáról szóló megállapodást a határozat mellékleteként 

jóváhagyja. 

4. A társulási megállapodás 8. pontja szerint a székhely intézmény 

épületei, leltár szerinti felszerelései és ingóságai, a beszerzett 

eszközök és felszerelések a jelenlegi tulajdonos Edelény Város 

Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában maradnak. 

5. A társult önkormányzatok a 2012. évre vonatkozóan 2012. 

december 31. napjáig kötelesek egymással elszámolni. 

6. Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy az általános iskolai feladatokat ellátó 

intézményfenntartó társulás megszüntetését valamennyi társult 

települési önkormányzat képviselő-testületének minősített 

többséggel hozott határozatával jóvá kell hagynia. 

Határidő:  2012. december 31.  
Felelős:  polgármester, jegyző 

 

Fedor Attila polgármester, mivel több indítvány javaslat nem hangzott el, 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.  

 

 

K.m.f.t. 

           

 

 

              Fedor Attila                                                        Hornyákné Szilasi Melinda 

              Polgármester                                                             Körjegyző  

      

   
 
 

     

  

 

  
 

 


