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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2013. január 14-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontját.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pont  tartalmával.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A napirend tárgyalása előtt Vass Gábor kollégánk nyújt tájékoztatást nyelvi és számítógép 
kezelői képzésről.  
 
Vass Gábor:  
A TÁMOP 2.1.2 számú EU-s pályázat keretében lehetőség nyílik angol nyelvi képzésre, 
valamint alapfokú informatikai oktatásra a felnőtt lakosság részére. A tanfolyamok 90 órásak, 
a nyelvi képzés többszintű. Részletes tájékoztatót olvashatnak a „tudásod a jövőd” internetes 
oldalon. Ezen az oldalon a jelentkezők részére előzetes regisztrációra van lehetőség.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:   
Mennyi a képzés díja és kapnak valamilyen igazolást a résztvevők a tanfolyam elvégzése 
után?  
 
Vass Gábor:  
Igen kapnak igazolást. A képzés díja 90 e Ft/fő, befizetni a 45 év alattiaknak ezen összeg 5 %-
át, 45 év felettieknek 2 %-át kell.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

   Vagyonkezelési szerződés véleményezése 
                                                              

   
Mudriczki József polgármester:  
A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal megállapodást írtunk alá az iskola állami 
fenntartásba adásáról. A vagyonkezelői szerződés aláírására a holnapi nap kerülhet sor. A 
vagyonkezelői szerződésben fogalmazódik meg, hogy az átadott intézmény esetében ki, 
milyen költséget finanszíroz. A szerződésben a Közösségi Ház úgy szerepel, mint új szárny.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:   
A 23 helyiségből 13-at adunk át, és a többi ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Az átadott 13 helység, a közösségi ház tetőtere, köztes szint, színpad és öltöző. A földszintet 
nem adjuk át vagyonkezelésbe, marad önkormányzati kezelésben, de közösen használjuk.  
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Varró Gyula jegyző:  
A tetőtér és a köztes szint teljes egészében átkerül a KIK-hez. A földszint esetében csak a 
színpad mögötti öltöző kerül át vagyonkezelésbe, de közösen használjuk valamennyi 
helységet. Az átadott részek esetében a költségek az intézményfenntartó központot terhelik. A 
közösen használt részek esetében a költségek kisebb hányada a miénk, miután így a 
költségfelosztás alapja az épület alapterülete. A vagyonkezelésbe adott részek után a KIK, az 
önkormányzati kezelésben maradó után az önkormányzat a költségviselő.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:   
Ez egy előnyös megállapodás. Még az is benne van, hogy az átadott részek felújítását, 
karbantartását is vállalja a KIK.  
 
Varró Gyula jegyző:  
A gépészeti rendszer nem modern. A szinten tartó felújítás a szerződés tervezet szerint az ő 
dolguk lesz.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A közüzemi alapdíjak esetében meg kellett határoznunk, hogy ki milyen arányban fizeti. Az a 
javaslat született, hogy az önállóan mérhető díjakat a vagyonkezelő a mért adatok alapján a 
közös fogyasztásnál az alapterület arányában fizetnek, a KIK havonta küldi az elszámolást, és 
mi utólag térítünk.  
 
Csortos György képviselő:  
A gyerekek szállításáról esett már szó ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Holnap kapunk rá konkrét választ. Annyit kért tőlünk a tankerületi igazgató asszony, hogy a 
gyerekek iskolába történő szállítását a megszokott módon oldjuk meg.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Holnapra elkészül a végleges kalkuláció, hogy mennyiért tudjuk vállalni a gyerekszállítást. 
Előzetes becslés alapján 200-220 Ft/km áron. Arról még nem tudunk konkrétumot, hogy az 
iskolán kívüli programokra, a KIK által finanszírozottan történik-e majd a gyerekek szállítása.   
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért Parád Nagyközség Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ között létrejövő vagyonkezelési szerződés aláírásával, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a szerződés aláírásával. 

 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
1/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal 
megkötendő vagyonkezelői szerződést, - a Parád 
településen lévő és állami fenntartásba kerülő köznevelési 
intézmény elhelyezésére szolgáló egyes vagyonelemek 
vagyonkezelői jogának szabályozásáról - jóváhagyja. 
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A testület megállapítja, hogy a szerződés a tulajdonosi 
érdekeket megfelelően kifejezésre juttatja, ezért 
felhatalmazza polgármesterét, hogy a vagyonkezelői 
szerződést az önkormányzat felhatalmazása alapján 
aláírja. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  

 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          
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Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 
 


