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Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésére

Javasolt napirendi pont:

2019. április 3-án, szerdán délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS REL YE: Küzsé~háza Tanácskozó emeleti terme

1. Előterjesztés a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésének tervezetének megtárgyalására
Előadó: Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató Jászberényi Tankerületi Központ - írásban
Mészárosné Vas Márta szakmai igazgatóhelyettes Jászberényi Tankerületi Központ — írásban
Szűcs Lajos polgármester — szóban

2. Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a Regionális Operatív Program keretében a
3121 .j. Ujszilvás — Tápiógyörgye Jánoshida összekötő út kapcsán érintett jászboldogházi
külterületi ingatlanok önkormányzati ingatlanról leválasztásra és állami tulajdonba vételre
kerülésével kapcsolatos területrendezés megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban

Jászboldogháza, 2019. március 28.

polgármester
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Jászberényi Tankerületi Központ

Szűcs Lajos Iktatószúm: TKJO98 ‘00216-2/2019
polgármester Ügyintéző: Mészárosné Vas Márta
Jászboldogháza Község Onkormányzata 06/57/795-203
5144 Jászboldogháza, Rákóczi U. 27. Melléklet: 1db

Tár~v: Jászbo]dogliázi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

átszervezésének tervezete

Tisztelt Polgármester Úr!

A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

átszervezését kezdeményezte a Jászberényi Tankerületi Központ a Klebelsberg Központ és az

irányító szerv EMMI feié.

A felterjesztéshez szükség van a vélernényezési eljárás lebonyolítására. Az Nkt.83.~ (4)

bek. szerint

(4W) A fenntartó ~3) bekcdésben lbglalt döntése előtt ki kel! kérni:

a va~~.’onke:eléséhe,i levő inga/lan tulajdonos önkormánjcatának véleményét.

Az ingatlan tulajdonosa ez esetben a Jászboldogbáza Község Önkormányzata.

Kérem, hogy a mellékletben eljuttatott szöveges felterjesztést szíveskedjenek

véleményezni, hogy a felterjesztéshez tudjuk csatolni az önkormányzat véleményét!

Amennyiben nem kívánnak élni a véleményezés jogával, abban az esetben is kérünk egy

visszajelzést erről!

Az Nkt.83.~ (5) Á (~3)—(’4) hekezdéshen meghatározott vélemény kialakításához minden

o/van információ’ ho::áférheu3vé kell tenni a véleménye:ési foggal rendelkezők rés:ére.

amely a fenntartói döntés megho:atalához rendelkezésére Ó/L Á vélemény kialakításához — a:

in/b rmációk hccférhetóvé léte lének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell

biztosítani ci: érdekeltek részére.

Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

T 1.: r/795-203
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A képviselőkben további kérdések felmerülése esetén szóbeli kiegészítést tesz a

Jászberényi Tankerületi Központ részéről az igazgató úr. vagy a lebonyolításban részt vevő

munkatársa. amennyiben meghívást kap a képviselő-testületi ülésre!

Az előírt határidők betartása érdekében kérem. hogy a véleményt legkésőbb 2019.

április 5-éig szíveskedjenek a Tankerületi Központ felé megküldeni!

Jászberény, 2019. március 21

Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató megbízásából

~
Mészárosné Vas Márta

s~akrnai igazgatóhelyettes

Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

Tel.: 57/795-203
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Jászberényi Tankerületi Központ

Tankerületi Központ iktatószárna: TKJO98/002 16-1/2019

OM azonosító: 035921

Jászboldogházi Mátyás Király Általános Jskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az átszervezés kategóriája, a1kategóriá~a:

16.4 integrációs és képességkibontakoztató felkészítés

‚Jászhen&nvi Tankeriileti Központ
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

Te].: 57/795-203



Jászberényi Tankerületi Központ

‚Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

Tel.: 57/795-203



Jászberényi Tankerületi Központ

1.1. Tartalmi összefoglaló

a) Intézmény: Jászboldogkázi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, 5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos úti.

b) Intézmény rövid bemutatása:

Az intézmény 8 osztályába Összesen 158 tanuló végzi tanulmányait 1-8. évfo]yamon.

A Jászboldogházi M’ltyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5 éves
beiskolázási adatai:

__________________ Intézményben_Összesen
HH HHH

. I. osztályba
Összesen (fő) tanuló tanuló SNI (fő)Tanev beíratott (fő) (fő) (fő)

2014/15 27 167 28 3 13
2015/16 23 165 32 2 11
2016/17 17 163 3 I II
2017/18 10 153 3 I 15
3öT8/19 13 158 3 1 15

Jelenleg az iskola dolgozói létszáma:

Pedagógus NOKS Egyéb fogi.
15fö ltd 2fő

‚4: intézmény szakmai ;nunkáj”m’,k rövid bemutatása

A kompetencia-mérés eredményei az országos és a két viszonyítási csoporthoz viszonyítva
megfelelő az átlagnak. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma nem magas. az elmúlt
3 évben 11 tanuló morzsolódott Ia. Ennek javítása szükséges!

Folyamatosan részt “esznek a Határtalanul, az NT? és az ..EFOP-os~ szakmai pályázatokban.

Tárgyi és az infrastrukturális feltételek megfelelőek. Jelentős beruházás valósult meg a
2017/18-as tanévben az EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése c. pályázat keretében.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal a megfelelő szakember foglalkozik. Az SNI tanulók
ellátását megfelelő végzettségű utazó gyógypedagógus végzi.

Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

Tel.: 57/795-203



Jászberényi Tankerületi Központ

1.2. Hatástanulmány
A TKiO9S/002 16-1/2019 iktatószámú. 16.4 integrációs és képességkibontakoztató felkészítés
ax esélyegyenlőség. méltánvosság és a hátránykompenzáció miatt bevezetése Indokolt.
Valamennyi osztál)ban van hátrányos helyzetű tanuló, ezért számukra a 20/2012. (V111.31.)
EMMI rendelet 171 .~ (I) bekezdésben foglalt képességkibontakoztató felkészítést a I 72.~ (5)
bekezdése alapján meg kell szervezni és a 20/2012. (Vlíí.3l.) EMMI rendelet 171.* (I)
bekezdésben foglalt integrációs felkészítés a 171 •* (2) bekezdésben foglalt Feltételek esetében
biztosítandó. Az esélyegyenlőség, méltányosság és a liátránykompenzáció miatt bevezetése
indokolt.
Költsé2vonzat: Mivel a tanulók mindössze 3%-a jogosult a képességkibontakoztató
felkészítésre, így a (326/2013. (VI[l.30.) Kormányrendelet 16.* (8) b) pontja) alapján nem Jár
a nehéz körülmények között végzett niunkáért járó pótlék. Költségvonzatot nem eredményez.

1.3. Végrehajtás feltételei
Jo°szabályi . . „Feladat .b ; Hatarido Felelos
hivatkozas

A döntési javaslatok kiküldése a Nkt. ~ ‘01° Zsemberi Zoltán
véleniénvező testületek részére (4)-(5) tankerületj

. marcius . ‚bekezdes igazgato
A végleges átszervezési Zsemberi Zoltán

2. felterjesztések továbbítása a KK- 20 19.04.05. tankerületi
ba (Klebelsberg Központ) Igazgató
KKjavaslatával a felterjesztést

3. megküldi 20 19.04.23. KK elnöke
ax irányító szervnek
Az oktatásért felelős miniszter,

4. valamint a KK elnöke meghozza a 2019.05.31. miniszter
döntést

J”úk;~iénverésrejogoszdtak köre:

- A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
alkalmazotti közössége

- A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Müvészeti Iskola szülői
szervezete

- A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
diákönkorunányzata

- Az épület tulajdonos Jászboldogháza Község Önkormányzat . -

Jászberény. 2019. március 21. 4 r,

L ZseMberi Zoltán

tankerületi igazgató

Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberénv, Szabadság tér 16.

Tel.: 57/795-203



Szűcs Lajos
polgármester részére

5144 Jászboldogháza,
Rákóczi út 27.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Regionális Operatív Program keretében a 3121 .j. Újszilvás — Tápiógyörgye - Jánoshida összekötő Út kapcsán érintett
Jászboldogháza 0109/10 és 0114/10 helyrajzi számú külterületi ingatlanok vonatkozásában Társaságunk elkészítette a
szükséges változási vázrajzot annak érdekében, hogy az országos közúttal érintett ingatlanrészek —0114110 hrsz.-ből
kialakuló 0114/10 és a 0109/10 hrsz.-ból kialakuló 0109/20 hrsz. - az önkormányzati ingatlanr6l leválasztásra és állami
tulajdonba vételre kerülhessenek. A vázrajzokat a Magyar Közút Megyei Igazgatóság a Polgármester úrral történt
egyeztetés után aláírva rnegküldte részünkre további intézkedésre.

A változások átvezetése érdekében kérjük továbbá, hogy amennyiben az ingatlanrészek a Magyar Állam
tulajdonába és a Magyar Közút NZrt. vagyonkezelésbe kerülésével egyetértenek, úgy a Közúti kőzlekedésről szóló
1988. évi I. tv. 29.* (6) ás 32.~ (6) bekezdésére kérjük, hogy az országos közÚttal érintett ineatlaunak az állani
vagyonkörbe és a Magyar Közút vagyonkezelésbe történő térítésmentes átadását támogatni és e tekintetben —

hivatkozással Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.~ 16. pontjára —

képviselő- testületi határozatukat részünkre szíveskedjenek mepküldeni.
Kérjük, bogy a területrendezési feladat ügyintézése érdekében a fentiek szerinti dokumentumot részünkre
szíveskedjenek megküldeni azzal, hogy a testületi döntés birtokában Társaságunk előkészíti az alkalmazandó
szerződéstervezetet, a változási vázrajzok ingatlan —nyilvántartási átvezetése és a tulajdonjog átruházása tárgyában.
Kérjük továbbá, hogy annak érdekében, bogy a testületi döntést megelőzően meg tudjuk indítani a telekalakítási
eljárást, lehetőség szerint soron kívül szíveskedjenek részünkre megküldeni a MEGHATALMAZÁS ÉS
HOZZÁJÁRULÁS TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁ1{OZ megne’ezésű mintánkat, amely
visszavonásig érvényes és kizárólag a telekalakítási eljárás során történő képviseletre jogosít, valamint tulajdonjog
átvezetésére nem alkalmas.

Közreműködésüket nagyon köszönjük.
Melléklet: 2 pld tulajdoni lap másolatban

I pld meghatalmazás és hozzájárulás minta

(—
Budapest, 2019. március \. napján

Üdvözlettel

ér. Bardöc; A d y Zoltán
vag\ongazdálkodási gazdasági vezérigazgató-helyettes

MAGYAR KÖZÚT

Magyar Közút Nonprof ii
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1024 8udap€sI, Fényes Erck utca 7—13.
• Te!eI~i: +36(1) S~9-900O, Fax: - 36W ~)9-95~O
I Web: ‚wnj,kazut.hu
• E-mail: iflíD~kO2kIt.hu

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

2.

llctatószám: KOZ- 4871/ ‚C /2019.
Tárgy: Változási megk-üldése ROP területrendezés

Ügyintéző: BlaW
blaho.edit@kozul
T: 061 819-9067

Érkezetr 2019 MARC 2 &

. db.mefl
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MEGHATALMAZÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS
TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ

Önkorrnáiiyzata (székhely adószám’ ;
statisztikai számjel ; képviseli- polgármester) jelen okiratban, az Iii
tulajdoni háuyadban az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló hrsz.-ú m2
nagyságú besorolású ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) vonatkozásában rneghatalmazza Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-t (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek ii. 7-13.; adószám: 15329358-2-41; statisztikai számjel:
15329358-841 3-312-01; képviseli a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kamarai jogtanácsosa), bogy nevében és helyette
eljárva sz lngatlannaklingatlanoknak által munkaszám alatt készített
változási vázrajzban foglaltak szerinti telekalakítási engedélyezési eljárását megindítsa és sz eljárás során képviseljen.

A változási vázrajzban foglaltakkal a helyi közúthálózat közútkezelőjeként egyetértek.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a telekalakítási eljárás során történő képviseletre jogosít,
tulajdonjog átvezetésére nem alkalmas.

Kelt:

Polgármester

A Magyir Xözút Nonprofit Zn. MSZ EN ISO 9001 szabványnak megtelelö minóségirányltki rendszerél az EM! hi.— NOA Hungary tsnúsi~ja
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