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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. május 26-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: A  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  és  Várpalota  Város
Önkormányzata között, a várpalotai oktatási intézmények fenntartási-, valamint
működtetési  költségeinek  viseléséről  kötött  megállapodás  módosításának
kiegészítése

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
Kurta Károly IÜSZ vezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző

mailto:v%C3%A1rpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzata  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központtal  (a
továbbiakban: KLIK) 2015. május 29-én aláírt megállapodásban vállalta a várpalotai oktatási
intézmények - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról  szóló  20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI  rendelet  2.  mellékletében  rögzített  -
eszközök és felszerelések minimumok szerinti működtetési költségeinek viselését. 

A megállapodásban szükséges rögzíteni, hogy az EMMI rendeleten felüli normát meghaladó
használat  költségei  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központot  terhelik,  mely  az
Önkormányzat  által  továbbszámlázásra  kerül.   A  megállapodás  módosítása  tárgyában
egyeztetést  folytattunk  a  KLIK  Várpalotai  Tankerületének  igazgatójával,  melynek
eredményeként  a  mellékelt  tervezetet  terjesztem  a  Képviselő-testület  elé  elfogadásra.  (A
megállapodás kiegészítésének a tervezete a határozati javaslat mellékletét képezi.) 

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását!

Várpalota,  2016. május 18.

Talabér Márta
polgármester



2

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: várpalota@varpalota.hu

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2016.  május  26-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…/2016. (V.26.) képviselő-testületi
határozat:

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és Várpalota Város Önkormányzata között, a várpalotai oktatási
intézmények fenntartási-, valamint működtetési költségeinek viseléséről kötött megállapodás
módosításának kiegészítéséről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta:

1) A  Képviselő-testület  jelen  határozat  mellékletét  képező  tartalommal  jóváhagyja  a
Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  és  Várpalota  Város  Önkormányzata  között,  a
várpalotai  oktatási  intézmények fenntartási-,  valamint működtetési  költségeinek viseléséről
kötött megállapodás módosításának kiegészítéséről szóló megállapodást.

2) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás  módosítása
kiegészítésének az aláírására.

Határidő: a megállapodás aláírására: 2016. május 31.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Kurta Károly IÜSZ vezető

Várpalota,  2016. május 26.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző

mailto:v%C3%A1rpalota@varpalota.hu
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MEGÁLLAPODÁS KIEGÉSZÍTÉS AZ 1. SZ. MÓDOSÍTÁSHOZ
/TERVEZET/

a várpalotai oktatási intézmények fenntartási-
valamint működtetési költségeinek viseléséről

A megállapodás létrejött egyrészről
Várpalota Város Önkormányzata
székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
képviseli: Talabér Márta polgármester
törzsszám: 734125
adóigazgatási azonosító száma: 15734123-2-19
bankszámlaszáma: 12081000-00115409-00100001
statisztikai számjele: 15734123-8411-321-19
a továbbiakban: Önkormányzat, valamint a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
képviseli: Hanesz József elnök
e szerződés teljesítése során a nevében eljáró
Várpalotai Tankerület 177000 (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.)
képviseli: Koncz Annamária tankerületi igazgató
bankszámlaszáma: 12081000-01330508-00100005
a továbbiakban: KLIK

együttesen a továbbiakban: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

A  Felek megállapodnak,  hogy  a  közöttük  2015.  május  29-én  a  várpalotai  oktatási
intézmények fenntartási-, valamint működtetési költségeinek viseléséről szóló megállapodás
az alábbiakkal egészül ki:

1. Kiegészítés

1.1 A Felek megállapodnak, hogy a KLIK leltárán nyilvántartott és az üzemeltetése alá tar-
tozó számítástechnikai eszközök javíttatásáról az Önkormányzat gondoskodik a KLIK
előzetes engedélye alapján. A javítás költségei továbbszámlázásra kerülnek a KLIK ré-
szére 15 napos fizetési határidővel. 

1.2 A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat leltárán nyilvántartott és az üzemelteté-
se alá tartozó nyomtatók és fénymásolók esetében, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendele-
tet alapul véve, az Önkormányzat 
a Bán Aladár Általános Iskola
a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
a  Bartos  Sándor  Óvoda,  Általános  Iskola,  Előkészítő  Szakiskola tekintetében  
5.000 db/hó fekete másolati példányig,
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a Rákóczi Telepi Tagiskola
a Vásárhelyi András Tagiskola
az Inotai Tagiskola tekintetében 2.500 db/hó fekete másolati példányig viseli a költsé-
geket. Az e feletti másolati példányok költsége továbbszámlázásra kerül a KLIK részére
15 napos fizetési határidővel.

1.3  A Várkerti Általános Iskola és Szakiskola Canon iR 2530 nyomtató nem kerül át-
adásra az Önkormányzat részére. Az 5.000 db/hó fekete másolati díjat a KLIK tovább-
számlázza az Önkormányzat részére 15 napos fizetési határidővel.

2. Záró rendelkezések

A megállapodás 1. sz. módosítása a jelen kiegészítéssel egységes egészként értelmezendő. A
jelen kiegészítés az aláírás napján lép hatályba. A Felek a jelen kiegészítés elolvasása és értel-
mezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írtak alá. 

Várpalota, 2016. május 31.

........................................................ ........................................................
Várpalota Város Önkormányzata Klebelsberg Intézményfenntartó
Talabér Márta Központ
polgármester Várpalotai Tankerület

Koncz Annamária
tankerületi igazgató

ellenjegyző: ellenjegyző: 

........................................................ ........................................................


