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JAVASLAT 

A FELSŐZSOLCAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉBEN ORVOSI 

SZOBA KIALAKÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉRE 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Putz József, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola (a továbbiakban: Általános 

Iskola) igazgatója 2014. július 10-én érkezett megkeresésében az alábbiakról tájékoztatott: 

 

Az Általános Iskola nem rendelkezik orvosi szobával, mely az iskola tanulóinak egészségügyi 

ellátásához lenne szükséges. Az Egri Főegyházmegye költségvetéséből támogatást nyújt az 

orvosi szoba kialakítására. 2014 augusztusában a korábbi kis alapterületű iskolai ebédlő 

helyén az ÁNTSZ előírásainak figyelembevételével a GAMESZ kivitelezésében szeretnék az 

említett orvosi szobát kialakítani, amelyhez az alábbi munkálatok elvégzése szükséges:  

- járólapok lerakása a linóleum helyett, 

- csempézés az oldalfalakon, 

- a helység festése, 

- karos csap felszerelése. 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye az Általános Iskola 

fenntartására 2012. május 29-én megállapodást kötött.   

 

X - 



A megállapodás 13. pontja szerint: 

Átvevő az Átadótól átvett ingók és ingatlanok, valamint azok tartozékainak állagát óvja, a 

folyamatos, zavartalan és biztonságos működtetésükhöz szükséges karbantartásokat saját 

költségére elvégzi. Az ingatlanokba és azok tartozékaiba történő beruházás és felújításuk 

továbbra is Átadó, illetve mindenkori tulajdonosának feladata. Az ingókba történő beruházás 

és felújítás az Átvevő feladata. Azokat a felújítási és beruházási munkákat, amelyeket Átvevő 

felhívására Átadó, ill. a tulajdonos ésszerű határidőben nem végez el, Átvevő az Átadó 

engedélyével jogosult elvégeztetni. Ha Átvevő bármely okból vissza- vagy átadja az 

Intézmény fenntartói jogát, illetve az átvett ingók és ingatlanok használati jogát, akkor az 

átadást követő 90 napon belül amortizációval csökkentett értéken meg kell téríteni Átvevő 

részére, az Átvevő által elvégzett vagy elvégeztetett, számlával igazolt beruházások, 

felújítások költségét. Felek a karbantartás, a felújítás és a beruházás fogalmi 

meghatározásánál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7., 8. és 9. 

pontjaiban rögzítetteket veszik alapul. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az Általános Iskola épületében 

orvosi szoba kialakítását. 

  

Felsőzsolca, 2014. július 14. 

 

 

 

                 DR. TÓTH LAJOS 

       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola épületében orvosi szoba 

kialakításának engedélyezése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Felsőzsolcai Szent István 

Katolikus Általános Iskola épületében orvosi szoba kialakítását. (A beruházás értéke: kb. 

200.000 Ft) 

 

A Képviselő-testület felkéri Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a döntést küldje meg a 

Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola részére.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 


