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Tisztelt Közgyűlés!
Nógrád Megye Önkormányzata Szécsény Város Önkormányzatával kötött megállapodás
alapján 2003-ban vállalta a szécsényi Művelődési és Művészetoktatási Központ
intézményegysége által végzett alapfokú művészetoktatási feladatok 2003. július 1. napjától
2007. június 30. napjáig történő ellátását.
Mivel Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megállapodás lejártát
megelőzően úgy nyilatkozott, hogy a feladatok ellátását továbbra sem vállalja, ezért a
megállapodás módosításra került, úgy, hogy a megyei önkormányzat a feladatok ellátását
2007. július 1-től 2011. június 30-ig továbbra is vállalta, azzal, hogy azt a Rózsavölgyi Márk
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szécsényi Tagintézménye keretein belül végzi.
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011-ben ismét arról döntött a 81/2011.
(II. 24.) számú határozatával, hogy a feladatok ellátását továbbra sem vállalja, s azok
átadásáról értesítette a megyei önkormányzatot.
Az újabb megállapodás megkötésével kapcsolatban egyeztetések történtek a két
önkormányzat között. Ezt követően az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátására
vonatkozóan a határozati javaslat mellékletét képező megállapodás megkötését javasolom,
melynek értelmében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (5)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdése és a 88. § (9)
bekezdése alapján Nógrád Megye Önkormányzata 2021. június 30. napjáig vállalja a
szécsényi alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását.
A megállapodás 1. számú mellékletét képező helyiség kimutatás az előterjesztés
elkészítésekor rendelkezésre állt. Szécsény Város Önkormányzata vállalta a 2. számú
mellékletként csatolandó változási vázrajz elkészíttetését, amely később kerül csatolásra és
várhatóan az elnöki jelentéssel lesz megküldhető.
Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
egyeztetett megállapodás tervezetet várhatóan a 2011. június 28-ai ülésén tárgyalja meg,
amelynek eredményéről a közgyűlést a következő ülésen tájékoztatom.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a következő
határozati javaslatot.
HATÁROZATI JAVASLAT
Szécsény Város Önkormányzatával alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásáról
szóló megállapodás megkötésére
1. Nógrád Megye Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
115. § (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdése és a
88. § (9) bekezdése alapján vállalja a szécsényi alapfokú művészetoktatási feladatok –
megállapodás útján – 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig történő ellátását.
Nógrád Megye Önkormányzata a feladatokat a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Szécsényi Tagintézménye keretein belül végzi.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szécsényi alapfokú művészetoktatási
feladatok átadás-átvételére vonatkozó – a határozat mellékletét képező – megállapodás
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tervezetet megtárgyalta és elfogadta.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a megállapodás aláírására.
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
használatba vett ingatlan részek vonatkozásában a használat jogának ingatlan
nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében.
Határidő: 2011. június 30., illetve értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2011. június 9.
Becsó Zsolt
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............../2011. (VI. 24.) Kgy. határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

(tervezet)
amely létrejött egyrészről Szécsény Város Önkormányzata (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.;
törzskönyvi azonosító száma: 451244) képviseli Stayer László polgármester, mint átadó (a
továbbiakban: Átadó), valamint Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.; törzskönyvi azonosító száma: 735265) képviseli Becsó Zsolt a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) között az
alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
1. Átadó és Átvevő (továbbiakban együtt: Felek) 2003. június 26. napján, majd azt követően
2007. év július hó 13. napján megállapodást kötöttek a szécsényi Művelődési és
Művészetoktatási Központ, jelenleg: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Szécsényi Tagintézménye (továbbiakban: Tagintézmény) által végzett
alapfokú művészetoktatási feladatok 2003. július 1-jétől 2007. június 30-áig, majd azt
követően 2007. július 1-jétől 2011. június 30-áig történő átadás-átvétele tárgyában.
2. Az Átadó a 81/2011.(II. 24.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Művelődési és
Művészetoktatási Központ (Szécsény, Ady Endre utca 12.) által végzett alapfokú
művészetoktatási feladatok ellátását továbbra sem vállalja, így azt az 1990. évi LXV. tv.
115. § (5) bekezdése alapján – 2011. július 1-jétől 2021. június 30-áig – az Átvevőnek
átadja.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdés e) pontja, a 88. § (9)
bekezdése alapján az Átvevő a jelen megállapodásban rögzített feltételekkel vállalja a
feladat ellátását. Átadó az ehhez szükséges ingó vagyont (immateriális javakat, valamint a
gépeket, berendezéseket, felszereléseket, hangszereket, készleteket és egyéb
vagyontárgyakat) – a 2003. június 26-ai megállapodás szerint – ingyenesen továbbra is
biztosítja.
Az Átadó tudomásul veszi, hogy 2011. július 1. napjától az Átvevő a feladatot a
Tagintézmény keretein belül Szécsényben látja el.
3. Az Átadó a Tagintézmény által végzett alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását
szolgáló, Szécsény, Ady Endre út 12. szám alatti, belterület 102 hrsz-ú, művelődési
központ megnevezésű, 2674 m2 területű ingatlannak kizárólagos tulajdonosa.
4. Az Átadó az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását szolgáló, Szécsény, Ady Endre
utca 12. sz. alatti, 102 hrsz-ú ingatlanból a Tagintézmény által a megállapodás 1. számú
mellékletét képező helyiség kimutatásban szereplő ingatlanrészek ingyenes használatát
biztosítja az Átvevő részére.
A megállapodás 2. számú mellékletét képezi a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Balassagyarmati Körzeti Földhivatala által záradékolásra kerülő változási vázrajz,
amelyen az 1. számú mellékleten felsorolt helyiségeknek megfelelően az átadásra kerülő
területrészek feltüntetésre kerülnek. A leírtakon túlmenően más helyiséget az Átadó nem
tud biztosítani, melyet az Átvevő tudomásul vesz.
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5. Átadó e megállapodás aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a 3.
pontban körülírt ingatlanra vonatkozó használat joga a 2. számú melléklet szerint az
Átvevő javára a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Felek meghatalmazzák dr. Horváth Zoltán jogtanácsost (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.;
igazolvány szám: 07124), hogy a használat jogának bejegyzése ügyében az illetékes
földhivatalnál eljárjon.
6. a) A Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan karbantartását, állagmegóvását, a
folyamatos működéshez elengedhetetlen felújításokat, beruházásokat az Átadó – saját
költségvetése terhére – végzi.
b) Átvevő a rendeltetésszerű használat kapcsán felmerülő közüzemi díjak és a napi
takarítási költségek megfizetését 2011. július 1. napjától a feladat ellátásáig az alábbiak
szerint vállalja:
Felek rögzítik, hogy a tanévenkénti órakeret oktatási feladatra használt heti óraszámok
arányában a közüzemi díjak és a napi takarítási költségek 20 %-át Átadó – minden év
július-augusztus hónapjai kivételével – a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási
Intézménynek továbbszámlázza. További költségek megtérítését Átvevő nem vállalja. Az
oktatott létszám 20 %-ot meghaladó változása esetén az arányszám bármelyik fél
kezdeményezése alapján közös megegyezéssel módosulhat.
7. A Felek rögzítik, hogy a 2003. július 1. napjától a használatba adott vagyontárgyakkal
kapcsolatos vagyonbiztosítás kötelezettsége Átadót terheli.
8. Az Átadó a Tagintézmény pedagógiai programja szerint - előzetes egyeztetést követően ingyenesen biztosítja mindazon egyéb feltételeket, amelyek az alapfokú művészetoktatási
feladatok ellátását szolgálták eddig is, és továbbra is nélkülözhetetlenek ahhoz, így:
- Szécsény város nevelési, oktatási intézményeiben a művészeti nevelés igény
szerinti teremszükségletének biztosítását,
- a művelődési ház nagyterme, kamaraterme, emeleti próbaterme használatának az
iskolai rendezvényekhez történő, igény szerinti biztosítását.
Az Átvevő térítésmentesen biztosítja a Tagintézmény részvételét, közreműködését az
állami ünnepek alkalmából, valamint évente 5 alkalommal (II. Rákóczi Ferenc
születésének évfordulója, Városnap, Pedagógus nap, 1705. évi Országgyűlés évfordulója,
Karácsony) Szécsény városában szervezett rendezvényeken.
9. A Felek tudomásul veszik, hogy a feladatátadás napjától a Tagintézménynél
foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogokat a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatója gyakorolja.
10. Az Átadó kijelenti, hogy a feladat ellátására, a Tagintézmény további működtetésére
kihatással bíró, az ehhez kapcsolódó mindennemű információt, tényt az átvevő
tudomására hozott. A téves, vagy hiányos adatszolgáltatásból eredő, a későbbiekben
felmerülő mindennemű erkölcsi és anyagi hátrány az Átadót terheli.
11. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a fenntartói jog átadására vonatkozó
jelen megállapodást érinti a közoktatási feladatellátás átszervezése és finanszírozására
vonatkozó közoktatási törvény és végrehajtási rendeleteinek módosítása, valamint e
feladat finanszírozására vonatkozó költségvetési törvény és végrehajtási rendeleteinek
módosítása, abban az esetben a Felek a megállapodást kölcsönösen módosítják.
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12. E megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az 1. és 2. számú mellékletek.
13. A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a Felek megkísérlik békés úton
egyeztetéssel rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nógrád Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
14. A megállapodás 6 eredeti példányban készült, amiből 3 példány az Átadót, 3 példány az
Átvevőt illeti meg.
15. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ..../2011. (.......................)
Kgy. határozatával Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
.........../2011.(..............) sz. határozatával jóváhagyta.
Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják
azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

Szécsény, 2011.................

Stayer László
polgármester
Szécsény, 2011. ........................

Salgótarján, 2011. .........................

Becsó Zsolt
közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2011. .......................

Ellenjegyezte:

Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző
Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2011. ……….

……………..……..
dr. Horváth Zoltán
jogtanácsos

dr. Barta László
megyei főjegyző

1. számú melléklet
Helyiség kimutatás
1. sz. terem
570 cm x 540 cm
30.78 m2
2. sz. terem
380 cm x 190 cm
7.22 m2
3. sz. terem + raktárhelyiség
540 cm x 580 cm
31.32 m2
4. sz. terem
540 cm x 300 cm
16.2 m2
5. sz. terem
540 cm x 600 cm
32.4 m2
6. sz. terem
540 cm x 310 cm
16.74 m2
7. sz. színpad (részleges használat)
1000 cm x 900 cm
90 m2
8. sz. kamaraterem (részleges használat)
2000 cm x 800 cm
160 m2
9. sz. képzőművészeti terem – raktár
580 cm x 435 cm
25.23 m2
10. sz. terem díszletraktár, jelmezraktár
300 cm x 4.50 cm
13.50 m2
11. sz. terem I. klub dráma részleges használat
12. sz. terem II. klub dráma részleges használat
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2. számú melléklet

Változási vázrajz

