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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Balassagyarmati Tankerületi Központ megkereste önkormányzatunkat, miszerint 
kezdeményezi a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin 
Tagintézményének kiválását a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolából, akként, 
hogy az átkerül a Salgótarjáni Tankerületi Központ fenntartásába. 
Mivel a Zsigmond Király Általános Iskola részt vesz az EFOP - 4.1.2. pályázatban, melyben 
vállalta az alapfokú művészeti oktatás megszervezését is, így indokolt az alapfokú művészeti 
oktatást folytató tagintézmény létrehozása. A tagintézmény neve: Zsigmond Király Általános 
Iskola Rajeczky Benjámin Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézménye. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a fenntartó 
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 
b) átszervezésével, 
c) feladatának megváltoztatásával, 
d) nevének megállapításával, 
e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak 
véleményét. 
(4) *  A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 
a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
b) az óvodaszék, az iskolaszék, 
c) a szülői szervezet, 
d) az iskolai diákönkormányzat, 
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik 
egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett 
országos nemzetiségi önkormányzat, 
f) *  szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, 
g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter, 
h) *  a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 
véleményét. 
 
A Képviselő-testület a 83/2018. (IV. 26.) számú határozatával támogatja a tankerületek 
kezdeményezését, mely szerint 2018. szeptember 1-től a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin Tagintézménye kiválik a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskolából és a Salgótarjáni Tankerületi Központ fenntartásában működő Zsigmond 
Király Általános Iskola tagintézményeként folytatja működését.  Ebből következik, hogy a 
Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonát képező épület vagyonkezelésében változás történik. 
Az épület vagyonkezelése 2018. szeptember 1-ei hatállyal a Salgótarjáni Tankerületi Központ 
feladatkörébe kerül. Mivel Pásztó Városi Önkormányzat és a Salgótarjáni Tankerületi 
Központ között több vagyonkezelési szerződés is hatályban van, illetve, hogy a tényszerű és 
jogszerű állapot legyen a szerződésben rögzítve, ezért kezdeményezték a szerződések 
módosítását. (1.sz. melléklet). 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vagyonkezelési szerződés módosítását 
támogatni szíveskedjenek. 
 
 
 
 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj0idfd9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj467idfd9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj468idfd9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj469idfd9
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Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Salgótarjáni 
Tankerületi Központ és a Pásztó Városi Önkormányzat közötti vagyonkezelési szerződés 
módosításának elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
vagyonkezelési szerződést – a Balassagyarmati és a Salgótarjáni Tankerületi Központ között 
létrejött megállapodásra tekintettel - 2018. szeptember 1-re visszamenőleges hatályú 
módosítását - amely a határozat mellékletét képezi - aláírja. 

  
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: polgármester 
 
 
Pásztó, 2018. november 29. 
 
       Farkas Attila 
       polgármester 
 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Sándor Balázs 
 jegyző 
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