JEGYZŐKÖNYV
Készült: Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 22. napján
07.15 órakor 4546 Anarcs, Kossuth utca 30. szám alatti Házasságkötő teremben megtartott
nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:

Kalinák József polgármester
Kertész Zoltánné képviselő
Simon Nóra képviselő
Takács Tamás képviselő

Meghívottak:

Győri János kirendeltség-vezető
Orbán Attiláné jegyzőkönyvvezető

Hiányzik:

Bori József képviselő
Megellai Nándor alpolgármester
Dr. Somogyi Gábor képviselő
Pappné Vass Erzsébet jegyző

Kalinák József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívottakat,
megállapítja, hogy a 7 fős testületből 4 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, 07.15
órakor megnyitja azt.
Kalinák József polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kertész Zoltánné és Simon Nóra
képviselőket javasolja, megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Más javaslat nincs, a Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 4 egyhangú igen
szavazattal Kertész Zoltánné és Simon Nóra képviselőket választja meg.
Kalinák József polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását javasolja.
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Más javaslat nincs, a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalásával 4 egyhangú igen szavazattal egyetért.
(1.tsp.)

Előterjesztés az Anarcs 058/1 helyrajzi számú ingatlan terület- és
tulajdonjogi rendezésére
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy a kerékpárút az országos közút része 9.907
négyzetméter nagyságban. Kállai András földmérő elkészítette a telekalakítási helyszínrajzot
és az ingatlan megosztásra került. A megosztás után létrejövő 058/3 helyrajzi számú ingatlan
az önkormányzat tulajdonába fog kerülni, melyhez a képviselő-testület döntése szükséges.
Ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását az előterjesztésben leírtaknak megfelelően.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

Nem hangzik el kérdés, a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
278/2016. (IV.22.)
határozata
az Anarcs 058/1 helyrajzi számú ingatlan terület- és tulajdonjogi rendezéséről
A Képviselő-testület:
1./ Hozzájárul a Kállai András Ingatlanrendező Földmérő által 122/2015 munkaszámon
készített változási vázrajz és telekalakítási helyszínrajz szerint az Anarcs külterület 058/1
helyrajzi számú földrészlet megosztásához. A változás előtti Anarcs 058/1 helyrajzi számú
ingatlan (melynek művelési ága: országos közút, területe: 3 ha 1111 m2) megszűnik, a
változás után két ingatlan jön létre, az egyik ingatlan az Anarcs 058/2 helyrajzi számú
ingatlan (melynek művelési ága: országos közút, területe: 2 ha 1204 m2), a másik ingatlan
az Anarcs 058/3 helyrajzi számú ingatlan (melynek művelési ága: kerékpárút, területe
9907 m2)
2./ Kezdeményezi a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdése
alapján, hogy a megosztás után létrejövő 058/3 helyrajzi számú ingatlan (melynek
művelési ága: kerékpárút, területe 9907 m2) Anarcs Község Önkormányzata részére
történő tulajdonba adását.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a hatósági átminősítéssel és az átadás-átvétellel kapcsolatos
feladatok teljes körű lebonyolításával és a szükséges jognyilatkozatok megtételével.
4./ Kötelezettséget vállal az összes járulékos költség –az átminősítés díja és az ingatlannyilvántartási bejegyzés költségének- viselésére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
(2.tsp.)

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a
Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel
Minka Tagintézménye ingó-és ingatlan elemei vagyonkezeléséről kötött
szerződés módosításáról
Előadó: Kalinák József polgármester

Megérkezik Megellai Nándor alpolgármester, a képviselő-testület 5 fővel van jelen.
Kalinák József polgármester emlékezteti a képviselő-testület tagjait, hogy az óvoda
ellenőrzése során derült ki, hogy a meglévőkön túl még milyen helyiségeket kell biztosítani az
intézmény szabályos működtetéséhez. Az előírtaknak igyekeznek eleget tenni, és az iskolából
használaton kívüli helyiségből óvodai tornaszobát fognak kialakítani, melyhez a fenntartó
KLIK-kel a jelenlegi megállapodás módosítása szükséges.
Az előterjesztés tartalmazza a vagyonkezelési szerződés módosítását.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
279/2016. (IV.22.)
határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Tornyospálcai Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye ingó-és ingatlan elemei
vagyonkezeléséről kötött szerződés módosításáról
A Képviselő-testület:
1./ Anarcs Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
létrejött, 1/2013.(I.14.) határozatával jóváhagyott vagyonkezelési szerződés III. számú
módosítását a melléklet szerint elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés
módosításának aláírásával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
Melléklet a(z 279/2016.(IV.22.) határozathoz

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS III.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Mely létrejött egyrészről
Anarcs Község Önkormányzata
székhelye:4546 Anarcs , Kossuth út 30.
képviseli: Kalinák József polgármester
törzsszáma:731894
adóigazgatási azonosító száma: 15731890-2-15
bankszámlaszáma: 11744034-15403746
statisztikai számjele:15731890-8411-321-15
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1054 Budapest,Bajcsy Zs. út 42-46.
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
képviseli: Pölöskei Gáborné
e szerződés teljesítése során a nevében eljáró

Kisvárdai Tankerület
címe: 4600 Kisvárda,Szent László u. 7-11.
Szervezeti egység azonosítója: 149000
képviseli:Pásztor Gyula Csabáné h.tankerületi igazgató
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00331937-00000000
mint átvevő (a továbbiakban: KLIK)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő
feltételekkel:
I. ELŐZMÉNYEK
Felek 2012. december 14-én a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodást, valamint 2013.január 15. a KLIK fenntartásában lévő
Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézmény
(4546 Anarcs,Iskola utca 2.) ingó és ingatlan vagyonelemeire vonatkozóan vagyonkezelési
szerződést kötöttek.
A vagyonkezelési szerződés tárgyát képező anarcsi 276.hrsz alatt található épület átadott
helyiségeit módosítani szükséges annak érdekében, hogy az épületben működő Anarcsi
Czóbel Minka Óvoda működése a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések
jegyzékének megfeleljen.

II. Rendelkező rész

Felek a közöttük 2013. január 15. napján az Anarcs belterület 276.hrsz alatt felvett,
természetben az Anarcs, Iskola utca 2. szám alatti ingatlan vagyonkezelése tárgyában létrejött
vagyonkezelési szerződést (továbbiakban: Szerződés) 2016. május 1. napjától az alábbiak
szerint módosítják.
1. Felek a Szerződés 1.pontját az alábbiakkal egészítik ki:
„A KLIK fenntartásában működő Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézmény és Anarcs Község Önkormányzata
fenntartásában működő Czóbel Minka Óvoda közös használatába kerül a
tornaterem.”
2. A Szerződés „A szerződés tárgya” c. 1 .pontjában nevesített 1. számú melléklete helyébe
jelen szerződés mellékletét képező 1.számú melléklet lép.
2.1 Az 1.sz mellékleten zöld színnel jelölt helyiségek – a KLIK működtetésében és
fenntartásában lévő Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel
Minka Tagintézmény által kizárólagosan használt helyiségeket jelöli.

2.2 Az 1.sz mellékleten narancs színnel jelölt helyiségek – Anarcs Község Önkormányzata
által kizárólagosan használt helyiségeket jelöli.
2.3 Az 1.sz mellékleten kék színnel jelölt helyiségek – a KLIK működtetésében és
fenntartásában lévő Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel
Minka Tagintézmény és Anarcs Község Önkormányzata fenntartásában működő Czóbel
Minka Óvoda által közös használatban lévő helyiségeket jelöli.
3. A Szerződés „Működési költségek viselésének szabályai” c. 26. a.) és b.) pontjai az
alábbiak szerint módosulnak :

26.a.) villamos energia:
aa) a 7633002036/001 gyári számú fogyasztásmérő által mért villamos energia
költségeit teljes egészében a KLIK viseli oly módon,hogy a fogyasztás mérőt átíratja
és annak az önkormányzat használatában maradó alapterületre jutó arányos részét (
10,24 % ) önkormányzat minden hónapban megtéríti a KLIK részére a KLIK által
kibocsátott számla alapján.
ab) a 8101551671/001 gyári számú fogyasztásmérő által mért villamos energia
költségeit teljes egészében a KLIK viseli oly módon,hogy a fogyasztás mérőt átíratja
és annak az önkormányzat használatában maradó alapterületre jutó arányos részét (
10,24 %) az önkormányzat minden hónapban megtéríti a KLIK részére a KLIK által
kibocsátott számla alapján.
26.b) gáz:a 05085332 gyári számú fogyasztásmérő által mért gáz energia költségeit teljes
egészében a KLIK viseli oly módon,hogy a fogyasztás mérőt átíratja és annak az
önkormányzat használatában maradó alapterületre jutó arányos részét ( 12,9 %) az
önkormányzat minden hónapban megtéríti a KLIK részére a KLIK által kibocsátott
számla alapján.

III.Záró rendelkezések

1.A szerződés-módosítással érintett pontok módosítását a Felek kölcsönös egyetértéssel
állapították meg.
2.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013.évi V. törvény, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
3.E vagyonkezelési szerződés módosítás a 2013.január 15-én kötött Szerződéssel együtt
érvényes.
4.Jelen szerződést a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
megegyezőt 6 (hat) példányban 3 (Három ) számozott oldallal jóváhagyólag aláírták.

Kisvárda , 2016.április „ „.

Kalinák József
polgármester
Anarcs Község Önkormányzata
Képviseletében

ellenjegyzem:……………………………….

Pásztor Gyula Csabáné
h.tankerületi igazgató
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Kisvárdai Tankerület

Pénzügyi
ellenjegyző:………………………………..

Pappné Vass Erzsébet jegyző
nevében és megbízásából:
KLIK Kisvárdai Tankerület
pénzügyi referens
Győri János
kirendeltség-vezető

(3.tsp.)

Előterjesztés a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Czóbel
Minka
Tagintézménye
átszervezése
iránti
szándéknyilatkozat, elvi döntés elfogadásának kezdeményezésére
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester a előterjesztés szóbeli kiegészítésére felkéri Kertész Zoltánné
képviselőt, tagintézmény-vezetőt.
Kertész Zoltánné képviselő elmondja, hogy egyre nagyobb problémát jelent az iskoláknak a
csökkenő gyereklétszám. Törvényi előírás, hogy 14 fővel indulhat első osztály, ami várhatóan
a következő években nem lesz meg. A nemzetiségi oktatás bevezetésével azonban már 8 fővel
is indítható első osztály. Ehhez azonban át kell szervezni a jelenlegi helyi oktatási rendszert.
Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy mivel jár a nemzetiségi iskola létrehozása.
Kertész Zoltánné képviselő elmondja, hogy amennyiben 8 szülő kéri, akkor az iskolavezetés
megszervezi a nemzetiségi oktatás lehetőségét. Feltétele, hogy heti egy órában nemzetiségi
órát tartsanak. Az átszervezésre vonatkozó szándéknyilatkozatot, az elvi döntés elfogadását a
képviselő-testületnek kell kezdeményezni.
Más kérdés nem hangzik el, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
280/2016. (IV.22.)
határozata
a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka
Tagintézménye átszervezése iránti szándéknyilatkozat, elvi döntés elfogadásának
kezdeményezéséről
A Képviselő-testület:
1./ A Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka
Tagintézményénél a nemzetiségi oktatás lehetőségének megteremtése érdekében az
átszervezésre vonatkozó szándéknyilatkozat, elvi döntés elfogadását kezdeményezi
2./ Felhatalmazza a polgármestert az átszervezésre vonatkozó szándéknyilatkozat, elvi döntés
kezdeményezésével kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolitásával és a szükséges
jognyilatkozatok megtételével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016.04.30.

(4.tsp.)

Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatására
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy két évvel korábban már támogatták a
mentőszolgálatot, úgy gondolja, hogy most is nyújtsanak az alapítvány részére anyagi
támogatást, 30 ezer forintot javasol.
Más javaslat nincs, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
281/2016. (IV.22.)
határozata
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
A Képviselő-testület:
1.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét teljes terjedelemben megismerte.

2.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítványt 30.000,- Ft összegű támogatásban részesíti
2016. évi költségvetéséből.

