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Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-én tartandó ülésére.
Tárgy:

Körösladány város intézményeinek az állami feladatátvállalással
kapcsolatban történő átszervezése.
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Szavazás:

Egyszerű többség.

Jogszabályi háttér:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású
intézmények
állami
fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. tv.
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
368/2011.
(XII.
31.)
Korm.
rendelet
az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés által alkotott törvények nyomán az önkormányzatunktól
több feladat ellátása az államhoz került. Ilyen feladatok különösen az oktatás
és a szakosított szociális ellátás.
Az önkormányzat intézmény rendszeréből ezek az intézmények kivonásra
kerültek.
A megmaradt intézményeink két intézmény keretében működnek tovább,
megmaradt az AMK (általános iskolai oktatási feladatok nélkül) illetve
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) néven egy új intézmény
került létrehozásra a szociális feladatok ellátására.
Időközben az általános iskola üzemeltetésével kapcsolatban felmerült az,
hogy az üzemeltetési feladat kerüljön át a Viziközmű Intézményhez.
Ennek indokai:

- a Viziközmű Intézmény jelenleg is biztosítja az üzemeletetéshez szükséges
háttér feladatokat, illetve biztosítja az ÁMK keretében nem megoldható
javítások anyag és élő munka szükségletét,
- a nagyobb takarítási, karbantartási feladatokhoz biztosítja a szükséges
munkaerőt a közmunkaprogram keretében rendelkezésre álló munkaerőből,
- a meglévő karbantartó létszám könnyen integrálható a Viziközmű személyi
állományába, ezáltal csökken az eszközigény,
- a takarítók irányítása átkerül napi szintűvé és így a tisztítószer és
eszközellátás várhatóan hatékonyabb lesz.
A konyha üzemeltetése maradna az ÁMK keretében.
Megtakarítás az átszervezés miatt nem mutatható ki.
Határozati javaslat
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KLIK Tüköry Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény üzemeltetési
feladatait 2016. január 1. napjától a Viziközmű Intézmény keretében kívánja
biztosítani.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges
dokumentumokat készítse el és a következő ülésen terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő:
Felelős:

2015. október 31.
Kardos Károly polgármester
Ilyés Lajos jegyző

Körösladány, 2015. szeptember 16.
Ilyés Lajos
jegyző

