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Tisztelt Képviselő Testület! 

2013 év új fejezetet nyit minden település életében. Az általános iskolák fenntartása, 
üzemeltetés szempontjából maradhat az Önkormányzatoknál, de maga a feladat ellátása 
átkerül állami Intézményfenntartó Központokhoz.  
 
Felülvizsgálatra került a költségvetési szervek, valamint a többségi önkormányzati 
tulajdonban levő gazdasági társaságok közfeladat ellátásának módja es megállapításra került, 
hogy valamennyi közfeladat ellátása hatékony es gazdaságos a jelenlegi szerkezetben, így 
átalakítás jelenleg nem indokolt. 
A jogszabályi előírások, a költségvetési szervek által jelzett észrevételek, valamint a 
különböző ellenőrzések tapasztalatai alapján megtörtént az általános iskola és más intézményi 
alapító okiratok felülvizsgálata.  
Megismerve a 2013 évi költségvetés előterjesztését, valamint a hatályba lépett új 2011. évi 
CLXXXIX. Önkormányzati törvényt, azt támassza alá, hogy az önkormányzatoknak továbbra 
is kötelező feladata többek között a sport és a kultúra támogatása, fejlesztése.  

Mint tudjuk, hogy az Újhartyán 497/1 hrsz-ú, Zrínyi u. 1. számú Általános Iskola ingatlanán 
van felépítve az Újhartyán település lakosságát is szolgáló tornaterem, amit nem csak az 
Iskolások használnak tornaórán, hanem a sport, és a kulturális rendezvények színtere is.  

A fentiekből adódóan Dr. Bozsóki Éva ügyvédnővel kidolgoztuk (testületi ülés szórt anyaga 
lesz) az Újhartyán 497/1 hrsz-ú, Zrínyi u. 1. számú ingatlanra szóló társasházi alapító okiratot, 
amely társasházi okirat külön-külön tartalmazza az Iskola épület, a tornatermet és az udvar. 
Természetesen a tulajdoni viszonyok nem változnak, mind három albetét tulajdonosa az 
Önkormányzat azzal a különbséggel, hogy az iskola épületét a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola használja, az udvar rész közös használatú, míg a tornaterem az Önkormányzat 
használatában marad, melyet az  önkormányzat az Általános iskola részére használatba adja. 

Azt kell meggondolni, hogy a használatba adás ellenérték nélkül történjen, vagy ellenérték 
mellet.  

Kérem a napirend megvitatását, és a társasházi alapító okirat elfogadását. 


