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Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Ónod Képviselő-testülete
2008. július 11-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
Megalkotott rendeletek:
11/2008. (VII. 12.) rendelete: az épületek házszámainak jól látható módon való feltüntetéséről

Meghozott határozatok:
68/2008. (VII. 11.) határozat az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása, tekintettel Igrici Község Önkormányzatának a társuláshoz való csatlakozására
69/2008. (VII. 11.) határozata az Ónod-Sajópetri-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása, tekintettel Sajópetri Község Önkormányzatának a társulásból való kilépésére
70/2008. (VII. 11.) határozata Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása,
tekintettel Igrici Község Önkormányzatának az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozására
71/2008. (VII. 11.) határozata Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása,
tekintettel Sajópetri Község Önkormányzatának az Ónod-Sajópetri- Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból való kilépésére
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Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2008. július 11-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint - jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Sedenszki Imre alpolgármester, Burai
Jánosné, Gálné Tatár Mária, Horváth László, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Török
János, Vida Miklós képviselő; Tarnóczi József képviselő távolmaradását előre jelezte.
- meghívottként: Feka Béla, CKÖ elnöke;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző.
Bacsó János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők
jelenléti aránya 90 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gálné Tatár Mária és Kiss Bertalan képviselőket javasolja.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, egy módosítással a kiküldött
meghívóhoz képest, az eredeti 1. napirendi pont – a szegregált osztályok megszüntetése – helyett az info-kommunikációs pályázaton nyert táblák kihelyezése kerülne
megtárgyalásra. A napirendi pontokat így alábbiak szerint, egyhangúlag – 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, fogadta el a testület:
1. napirendi pont: az Ónod-Sajópetri-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadása, tekintettel Igrici csatlakozására
2. napirendi pont: az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadása, tekintettel Sajópetri kiválására
3. napirendi pont: az oktatási intézmény alapító okiratának módosítása, tekintettel
Igrici csatlakozására
4. napirendi pont: az oktatási intézmény alapító okiratának módosítása, tekintettel
Sajópetri kiválására
5. napirendi pont: az AVOP-3.5.2-2006-10-0190/5.05 pályázaton nyert házszámtáblák
kihelyezésének kötelezése
6. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek
1. napirendi pont: Ónod-Sajópetri-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadása, tekintettel Igrici csatlakozására
Bacsó János polgármester: a kistérségi normatíva lehívása miatt sürgős Igrici felvétele a
társulásba. A csatlakozást augusztus 1. napjával javasoljuk elfogadni, így 1 hónapon
át három tagtelepülése lesz a társulásnak. A jogszabályban előírt véleményeztetési
-4-

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. július 11.-én megtartott nyilvános üléséről

eljárás a helyi intézmények, illetve cigány kisebbségi önkormányzat vonatkozásában
megtörtént. Az OKÉV által kirendelt oktatási szakértő szakvéleményében támogatja
Igrici csatlakozását.
A megyei önkormányzat véleményének birtokában nincs jogi akadálya a társulási
megállapodás aláírásának. Tartalmilag a tavalyihoz képest egyetlen lényeges változás szerepel a tervezetben: a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat ellen
inkasszó nyújtható be. Erről a legutolsó ülésünkön már beszéltünk.
Kíván-e hozzászólni valaki az elhangzottakhoz?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a
kérdés, miszerint elfogadható-e a társulási megállapodás módosítása a fent részletezettek szerint.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
68/2008. (VII. 11.) határozata
Tárgy: az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása, tekintettel Igrici Község Önkormányzatának a társuláshoz való csatlakozására
A képviselő-testület az 51/2007. (VII. 16.) határozattal elfogadott Ónod-Sajópetri Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását módosítja, azt 2008. augusztus 1. naptól a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal fogadja el, tekintettel Igrici Község Önkormányzatának a társuláshoz való csatlakozására.
2. napirendi pont: az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása, tekintettel Sajópetri kiválására
Bacsó János polgármester: A korábbi testületi döntés értelmében Sajópetri augusztus 31.
napjával kilép a társulásból. A jogszabályban előírt véleményeztetési eljárás a helyi
intézmények, illetve a cigány kisebbségi önkormányzat vonatkozásában megtörtént.
A oktatási szakértő véleményében támogatja Sajópetri kiválását.
A megyei önkormányzat véleményének birtokában nincs jogi akadálya a társulási
megállapodás Ónod és Igrici általi aláírásának.
Tartalmilag a tavalyihoz képest egyetlen lényeges változás szerepel a tervezetben: a
fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat ellen inkasszó nyújtható be. Erről
a legutolsó ülésünkön már beszéltünk.
A napirendi pont vitájához kíván-e valaki hozzászólni? Mivel felszólalásra senki sem
jelentkezett a polgármester szavazásra bocsátott a kérdést, hogy a fent részletezettek
alapján elfogadható-e a társulási megállapodás módosítása.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
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Ónod Község Képviselő-testülete
69/2008. (VII. 11.) határozata
Tárgy: az Ónod-Sajópetri-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítása, tekintettel Sajópetri Község Önkormányzatának a
társulásból való kilépésére
A képviselő-testület az Ónod-Sajópetri-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását módosítja, azt 2008. augusztus 31. naptól a jelen határozat mellékletébe
foglalt tartalommal fogadja el, tekintettel Sajópetri Község Önkormányzatának a társulásból
való kilépésére.
3. napirendi pont: az oktatási intézmény alapító okiratának módosítása, tekintettel
Igrici csatlakozására
dr. Üveges István jegyző: a társulási megállapodás mellett Igrici csatlakozását az intézmény alapító okiratában is át kell vezetnünk. Lényegében semmi nem változik,
csak a tagintézmények száma bővül az igrici óvodával és iskolával.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához kíván-e valaki hozzászólni? Mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett a polgármester szavazásra bocsátott a kérdést,
hogy a fent részletezettek szerint elfogadható-e az intézmény alapító okiratának módosítása.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
70/2008. (VII. 11.) határozata
Tárgy: Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása, tekintettel Igrici Község
Önkormányzatának az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz
valócsatlakozására
A képviselő-testület a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 57/2007. (VIII. 16.) határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja, tekintettel Igrici Község Önkormányzatának az Ónod-Sajópetri Közoktatási
Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozására a jelen határozat mellékletébe foglalt
tartalmú okiratot hagyja jóvá 2008. augusztus 1. naptól.
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4. napirendi pont: az oktatási intézmény alapító okiratának módosítása, tekintettel
Sajópetri kiválására
dr. Üveges István jegyző: a társulási megállapodás mellett Sajópetri kiválását az intézmény alapító okiratában is át kell vezetnünk. Lényegében semmi nem változik, csak
a tagintézmények száma csökken a sajópetri óvodával és iskolával.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához kíván-e valaki hozzászólni? Mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett a polgármester szavazásra bocsátott a kérdést,
hogy a fent részletezettek szerint elfogadható-e az intézmény alapító okiratának módosítása.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
71/2008. (VII. 11.) határozata
Tárgy: Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása, tekintettel Sajópetri
Község Önkormányzatának az Ónod-Sajópetri- Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból való kilépésére
A képviselő-testület a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát módosítja, tekintettel Sajópetri Község
Önkormányzatának az Ónod-Sajópetri-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból
való kilépésére a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalmú okiratot hagyja jóvá 2008. augusztus 31. naptól.
5. napirendi pont: a lakosságnak az AVOP-3.5.2-2006-10-0190/5.05 pályázaton nyert
házszámtáblák kihelyezésére kötelezése
Bacsó János polgármester: mint korábban beszámoltunk róla, Ónod megnyerte az MVH
által kiírt info-kommunikációs rendszer kiépítése című pályázatot. Ennek keretében
lehetőség van minden lakóházra házszámtáblák, illetve a település egészén útbaigazító táblákat és információs táblákat kihelyezni. A pályázat megvalósítását ellenőrizni fogják, hogy minden feltétel maradéktalanul teljesült-e. Ehhez szükséges az, hogy
a házszámtáblák minden épületre kihelyezésre kerüljenek. Ezt a jelenleg hatályos
helyi építési rendeletünk nem szabályozza le konkrétan, így ennek a bevezetésére
van szükség. Megkéri a jegyzőt, hogy olvassa fel az ide vonatkozó kormányrendeletet.
Dr. Üveges István jegyző: felolvasta
- a 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdését, amely meghatározza,
hogy „a telek helyrajzi számát, illetőleg az épület házszámát a közterületről, illetőleg a magánútról jól látható módon fel kell tüntetni az erről szóló helyi önkormányzati rendelet szerint”;
- illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-át, mely szerint „a képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására
önkormányzati rendeletet alkot”.
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Bacsó János polgármester: javasolja kötelezővé tenni a házszámtáblák kihelyezését, hiszen a helyszíni szemle elengedhetetlen a pályázat elszámolásához és MVH-s pályázat lévén igen alapos ellenőrzésre lehet számítani.
dr. Üveges István jegyző: javasolja, hogy aki nem tesz eleget, az a helyi rendeleti felhatalmazás alapján bírságolható legyen.
Solymosi Imréné képviselő: kérdése, hogy mekkora összeg lenne a maximálisan kiszabható bírság.
dr. Üveges István jegyző: 30. 000.- Ft. a legmagasabb összeg, ami helyi rendelet esetén
kiszabható.
Sedenszki Imre alpolgármester: kérdése, hogyan, ki által lesznek feltéve a táblák.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a táblák átvételekor átvételi elismervény lesz
aláíratva, aki ezt aláírja, az felszerelési kötelezettséget is vállal egyben. Amennyiben
igény van rá, például idősebb emberek részéről, akkor az önkormányzat vállalja a
tábla kihelyezését, mindenki számára tudunk segítséget nyújtani.
Török János képviselő: felajánlást tesz, miszerint vállalja a Kossuth utca egészére vonatkozóan a táblák elvitelét és azok kihelyezését.
Bacsó János polgármester: megköszöni a segítőkészséget és a felajánlást.
Solymosi Imréné képviselő: elmondta, hogy a már kihelyezett, ún. útbaigazító táblákból
egyes házakon található akár 5-6 db. is, és ez esztétikailag nem a legszebb látványt
nyújtja. Kérdése, hogy feltétlenül szükséges-e ilyen zsúfoltan kihelyezni ezeket.
Bacsó János polgármester: ezeken a táblákon van feltüntetve az utca neve, illetve a kereszteződésekben mutatja, hogy melyik utca merre található az adott ponthoz viszonyítva. Amennyiben ez az érintett háztulajdonosokat zavarja, akkor talán van lehetőség az elhagyásukra, hiszen legalább 13 térkép kerül majd elhelyezésre a település
területén.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy lehet-e tudni: miért pont kék és sárga színűek lettek ezek a házszámtáblák és útbaigazító táblák.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a színválasztás alapja az ónodi címer volt,
amelyben a kék és sárga a domináns. Javasolom ezt az új rendeletben is feltüntetni. A
pályázat megvalósítási határideje július 30.
Kiss Bertalan képviselő: javasolja, hogy az átvételi határidő július 20. napja legyen, elkerülendő, hogy az utolsó pillanatra maradjon a teljes megvalósítás, aminek negatív
következménye lehet, hogy nem tudunk időben elszámolni.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához kíván-e még valaki hozzászólni?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátott a kérdést, a házszámtáblák kihelyezéséről, a részletezettek alapján.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
11/2008. (VII. 12.) rendelete
az épületek házszámainak jól látható módon való feltüntetéséről
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése, továbbá a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
-8-

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. július 11.-én megtartott nyilvános üléséről

1. §
(1)

Az Ónod Község valamennyi épülettel rendelkező ingatlanára vonatkozóan az
„AVOP–3.-5.-2.-2006-10-0190/5.05”
kódjelű,
„Ónod
település
infokommunikációs rendszerének kialakítása” tárgykörű, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázat részbeni finanszírozásával elkészített házszámtáblákat az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles az épület utcával határos homlokzati falára legkésőbb 2008. július 30-ig felhelyezni, és a
tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni. A házszámtábla színei az Ónod
Község címerére emlékeztető kék és sárga.

(2) A jelen rendelet hatályba lépését követően megszerzett, az egyes épületekre vonatkozó használatba vételről szóló közigazgatási határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az ingatlan (épület) tulajdonosa köteles az (1) bekezdésbe foglalt
pályázatból készített házszámtáblákkal azonos kivitelű házszámtábla saját költségén
való elkészítéséről, felhelyezéséről és folyamatos tisztántartásáról gondoskodni.
2. §
Aki az 1. §-ba foglalt rendelkezést megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Bacsó János
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2008. 07. 12.

dr. Üveges István
jegyző
dr. Üveges István jegyző

/Bacsó János polgármester tájékoztatja a nyilvános ülésre megérkezett szülőket,
hogy a szegregált osztályok megszüntetéséről szóló napirendi pont vitája a mai napon nem kerül megtárgyalásra./
6. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok
I.
Sedenszki Imre alpolgármester: javasolja Sajópetri kiválása kapcsán, hogy küldjön az
önkormányzat egy levelet, melyben pozitívan értékeli a közös együttműködést és
hogy a további együttműködéstől nem zárkózik el Ónod.
Bacsó János polgármester: támogatja a javaslatot.
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II.
Vida Miklós képviselő: a zsidó temetővel kapcsolatban kerestek meg, hogy a vaskaput
ellopták és a temető területén található vasat is lopják. Tudunk-e ez ellen tenni valamit ?.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy van tudomása róla, hogy már régebben ellopták a kaput, de mostanában nem történt hasonló cselekmény a temető területén.
Kiss Bertalan képviselő: a múlt évhez képest nincs változás.
III.
Gálné Tartár Mária képviselő: kérdése, hogy milyen fázisban van az óvodai akadálymentesítés és van-e pontos dátum a befejezésre.
Bacsó János polgármester: 2008. 09. 20-ig kell teljesen befejezni a munkálatokat, de sajnos még a támogatási szerződés nem lett aláírva.
Gálné Tatár Mária képviselő: javaslata, hogy ami menthető azt jó lenne megóvni, hiszen
egyéb helyekre, kisebb javításokra biztosan felhasználhatóak lennének az itt megmentett dolgok.
Bacsó János polgármester: Kiss Bertalan segítségét kéri ehhez a feladathoz.
Kiss Bertalan képviselő: sajnos nincs elegendő ember minden munkát elvégezni, így át
kell vizsgálni, mit lenne érdemes megóvni.
Gálné Tatár Mária képviselő: ha nincs elegendő ember, akkor lehetne segítséget kérni
az ónodi lakosoktól, vagy az óvodás gyermekek szüleitől, hogy társadalmi munka
keretein belül megoldható legyen ez a feladat.
IV.
Feka Béla CKÖ elnöke: elmondta, hogy az Arany János utca szinte járhatatlan a sok
kátyú miatt és ez a helyzet még rosszabb az esős időszakokban.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy tudomása van róla, hogy több másik utcához
hasonlóan az Arany János utcát is aszfaltozni kellene, de erre sajnos nincs megfelelő
anyagi háttér, így még mindig nem áll módjában az önkormányzatnak ezt sem leaszfaltozni.
Feka Béla CKÖ elnöke: felajánlja, hogy társadalmi munkában megszervezi az úttal kapcsolatos munkák elvégzését, csak anyagot kellene az önkormányzatnak biztosítani.
Vida Miklós képviselő: kérdése, hogy legyalultatni nem lehetne az utat, mert az egyébként is magas, és ha a kohósalak rétegig legyalulásra kerülne, az átmeneti megoldás
lenne a problémára.
Bacsó János polgármester: ez nem a probléma végleges megoldása lenne; szerinte a zúzottkővel való kiegyenlítés lenne a legjobb lehetőség, de mint tudjuk ennek az ára
igen magas. Az is plusz költséget jelent, hogy nincs kiépítve az árokrendszer, nem
kapcsolódnak egymásba az árkok, sőt több szakaszon nincs is, így a vízelvezetés sem
megoldott, ez is rongálja az utat. Megvizsgálom a kérdés és a lehetőségekről mielőbbi tájékoztatást adok.
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V.
Burai Jánosné képviselő: ezúton szeretné megkérni a jegyzőt, hogy tegyen mielőbbi lépéseket a kóbor kutyák ügyével kapcsolatban, többen is jelezték neki és ő is tapasztalja, hogy hatalmas kutyák kóborolnak szabadon, és gyermekek és felnőttek egyaránt félnek tőlük.
Dr. Üveges István jegyző: ígéretet tesz a mielőbbi intézkedésekre.
VI.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy a könyvtár áthelyezés milyen státuszban
van.
Bacsó János polgármester: várhatóan a közeljövőben átkerül a teleházba a könyvtár, a
bútor kb. 300 ezer Ft. A Megyei Könyvtár selejtezése után akár fél milliós értékű állomány is lehet a könyvtárunkban, netes könyvtár is elérhető lesz.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, nem lehet-e sürgetni valamilyen módon a selejtezést.
Bacsó János polgármester: ez kb. 2 hét múlva meg lesz.
A polgármester bejelenti, hogy július 14. napjától (hétfő) július 18. napjáig (péntek)
szabadságot szeretne kivenni. A szabadságolást az ügyrendi bizottság jóváhagyta.
Ezt követően Bacsó János polgármester feltette a kérdést: van-e bárkinek egyéb, közérdeklődésre számot tartó kérdése, javaslata, hozzászólása?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester megköszönte a képviselők
munkáját és bezárta a nyilvános testületi ülést.
K.m.f.

Bacsó János
polgármester

dr. Üveges István
jegyző

Gálné Tatár Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiss Bertalan
jegyzőkönyv-hitelesítő

Melléklet Ónod Község Képviselő-testülete 69/2008. (VII. 11.) határozatához
Ónod-Igrici
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
Hatályos: 2008. augusztus 31-től
Amely létrejött a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésének c) pontja, 41. és 43. §-ai; a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban:
Ttv.) 9. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban
Közokt. tv.) 88. § (4) bekezdése alapján a II/1.) pontban nevesített települési önkormányzatok között közoktatási feladataikat érintően közoktatási intézmény közös
fenntartása és az azzal kapcsolatos egyéb feladatok társulás keretében történő ellátása céljából.
I.

A Társulás létrehozásának kinyilvánítása

A II/1. pontban nevesített önkormányzatok egymás érdekeinek szem előtt tartása
mellett közoktatási intézmény (többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény)
közös fenntartása céljából önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján a 2007.
szeptember 1. napján megkötött, 2008. augusztus 1. napján módosított Társulási
Megállapodást 2008. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint módosítják.
II. A Társulás tagjai, székhelyük megnevezése, a Társulás adatai
1. A Társulás tagjainak neve és székhelye belépés dátuma:
-

Ónod Község Önkormányzata (3551 Ónod Rákóczi F. út 64.)
képviseli Bacsó János polgármester.

-

Igrici Község Önkormányzata (3459 Igrici Kossuth Lajos út 57.),
képviseli: Kislászló Csaba polgármester
2008. augusztus 01.

2.A Társulás elnevezése: Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás.
3. A Társulás székhelye: 3551 Ónod, Rákóczi F. út 64.
4. A Társulás működésének időtartama: Társult önkormányzatok a Társulást határozatlan időtartamra hozzák létre.
5. A Társulás működési területe: A Társulás elsősorban a társult önkormányzatok
közigazgatási területén működik arra való tekintettel, hogy a közösen fenntartani kívánt intézmény itt található.
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6. A Társulás Ónod és Igrici Községek Képviselő-testületeinek az Ötv. 10. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint 15. §-a alapján minősített többséggel elfogadott,
a Társulási Megállapodást jóváhagyó döntésével jön létre.
7. A közösen fenntartott közoktatási intézmény
Megnevezése:
Lorántffy Zsuzsanna Általános,Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda
Rövid megnevezése:
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda
Székhelye:
H-3551 Ónod, Nyéki út 4.
Intézményegységei:
Óvodai intézményegység
Iskolai intézményegység
Megnevezéseik és telephelyeik:
Tompa Mihály Általános és Művészeti Iskola1-8 évfolyam:
H-3459 Igrici Kossuth Lajos út.
„Homok-Vár” Óvoda:
H-3551 Ónod Iskola út 2.
„ Százszorszép” Óvoda
H-3459 Igrici Kossuth Lajos út 54.
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III. A közösen fenntartott intézménnyel összefüggő feladatok,
jogok és kötelezettségek
A társulás tagjai Által a társulásra átruházott feladat és hatáskörök.
1. Általános rendelkezések:
1.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 9. § és 10. § rendelkezéseinek megfelelően jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a II/7. pontban nevesített intézményt közösen – intézményfenntartó társulás keretében – tartják fenn, a megállapodásban meghatározott
egyes alapítói-fenntartói jogokat képviselő-testületeik a társulási tanács útján
közösen gyakorolják.
1.2. Társult önkormányzatok a megállapodás aláírásával a közösen fenntartott intézménnyel összefüggő szakigazgatási feladatokkal (III.3. pont) Ónod Község
Jegyzőjét bízzák meg.
1.3. Társult önkormányzatok a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon tekintetében alapelvként rögzítik, hogy azok továbbra is kizárólagosan a társult önkormányzatok saját tulajdonában maradnak, a közösen fenntartott intézmény
használatában.
1.4. Társult önkormányzatok az intézményfenntartó társulás keretében közösen
fenntartott intézmény működési finanszírozása kapcsán alapelvként rögzítik,
hogy egyik önkormányzat sem juthat az intézmény közös fenntartása során a
másik önkormányzat terhére anyagi-gazdasági előnyhöz. Tekintettel arra,
hogy a Társulás létrehozásának egyik fontos célja a feladatellátás szakmai
színvonalának emelése, ezért társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy azt legalább a Társulás létrehozásakor elért szakmai színvonalon biztosítják, ahhoz a szükséges forrást az intézmény rendelkezésére bocsátják.
1.5. Társult önkormányzatok a Társulás keretében fenntartott intézményt érintő
döntések meghozatalára, a döntések végrehajtása figyelemmel kísérésére és
szakmai felügyeletére a Ttv. 9. §-a szerinti társulási tanácsot hoznak létre. A
testület döntéshozó szerv, munkáját a Ttv. előírásai szerint végzi. A társulás
tagjai megállapodnak abban, hogy a társulási tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. A társulási tanács tagjainak szavazati joga
egyenlő.
2. Fenntartói irányítással kapcsolatos rendelkezések
2.1. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy jelen Társulás célja a II/7. pontban
nevesített intézmény (továbbiakban: Intézmény) társulás keretében történő
közös fenntartása az Intézmény a Lorántffy Zsuzsanna Általános és Alapfokú
Művészetoktatási Iskola Ónod feladatainak bővítésével és a Tompa Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igrici, valamint a
Napközi Otthonos Óvoda és Konyha, Igrici intézmények jogutóddal történő
megszüntetésével jön létre.
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A jogutód intézmény a Lorántffy Zsuzsanna Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Ónod, melynek neve Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda névre változik.

a) A társulásban foglalkoztatott személyek alkalmazásának feltételei:
A megszüntetett intézmények foglalkoztatottainak jogviszonya változás nélkül folyamatos
a jogutód Intézményben, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével.
2.2. A társult önkormányzatok által létrehozott társulási tanács gyakorolja az
alább felsorolt fenntartói jogosítványokat:
a) Intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének módosítása;
b) az Intézményben indítható osztályok, tanulócsoportok számának és a maximális létszámtól való 20%-os eltérés, valamint az Intézmény rendelkezésére álló órakeret meghatározása;
c) az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási
programjának, pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyása.
Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény alapító
okiratának elfogadását követően a megállapodás aláírásakor hatályban lévő –fent részletezett– intézményi dokumentumokat, valamint önkormányzati minőségirányítási programjaikat és önkormányzati intézkedési tervüket (feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervüket),
az Intézmény működési (felvételi) körzetének meghatározását összehangolják;
d) értékelheti a pedagógiai program végrehajtását, az Intézményben folyó
szakmai munka eredményességét.
2.3. Társult Önkormányzatok az Intézmény vezetőjének megbízását és felette a
munkáltatói jogok gyakorlását Ónod Község Önkormányzata hatáskörébe
utalják. Társult önkormányzatok munkáltatói jogok alatt értik: a vezetői megbízást, annak visszavonását, fegyelmi felelősségre vonást. A felsorolt munkáltatói jogok körébe nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője fölött Ónod Község Polgármestere gyakorolja;
2.4. Társult önkormányzatok fenntartják a jogot, hogy a Közokt. tv. 104. § (5) bekezdése szerinti, az Intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolót az
Intézménytől megkérjék és az abban foglaltakat megismerjék. Társult önkormányzatok közös döntés alapján –a szükséges költségek biztosítása mellettjogosultak szakmai ellenőrzés kezdeményezésére (Közokt. tv. 107. §). Az In-
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tézményben szakmai ellenőrzést, illetve törvényességi ellenőrzést végző személynek, szervezetnek döntési, intézkedési jogköre nincs.
3. Közoktatási szakigazgatási feladatok ellátása
3.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény fenntartásával kapcsolatos állam- és szakigazgatási feladatokat, illetve a Közokt. tv.
83. § (4) bekezdése és a 91.§ (4) bekezdése alapján a jegyzői hatáskörbe tartozó
igazgatási feladatokat Ónod Község Jegyzője látja el.
3.2. A 3.1. pont szerinti feladatok különösen:
a)

a III.2. pontban nevesített döntésekhez szükséges előkészítő munkák,
különös figyelemmel:
 az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási
programjának, pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyásra
történő előkészítése előzetes törvényességi vizsgálat alapján;
 ellátja az Intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat;
b)
az önkormányzati minőségirányítási programoknak és az önkormányzati intézkedési terveknek a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel
történő összehangolása;
c)
ellátja az Intézmény működésének szakmai ellenőrzésével, a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiaiszakmai munka eredményességének értékelésével kapcsolatos, valamint a
pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezését;
d)
ellátja a Közokt. tv. 102. § (3) bekezdésében meghatározott - az Intézmény szervezetének kialakításával, költségvetésének megállapításával és
vezetőjének megbízásával kapcsolatos döntést megelőző – előzetes véleményeztetési eljárással kapcsolatos, valamint a változásbejegyzéssel összefüggő
feladatokat;
e)
ellátja az Intézmény törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
4. Vagyoni rendelkezések
4.1. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok
továbbra is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak,
amelyeket a társult önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak.
4.2. Társult önkormányzatok a tulajdonukat képező ingatlanokat érintő beruházásokat, felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják, ezért az ilyen
címen keletkező vagyonnövekmény – ideértve a Társulás megszűnésének
esetét is – kizárólag a tulajdonos önkormányzatot illeti meg, ő jogosult és kö- 16 -
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teles azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint az ezekkel kapcsolatos beszerzések során felelősséggel tartozik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásáért.
4.3. Az Intézmény tulajdonát képező eszközvagyon az Intézmény III.2.1. pont
szerinti átszervezése időpontjában intézményi székhely, tagiskola, óvoda,
tagóvoda bontásban felmérésre kerül. A felmérés alapján a hiányzó eszközök
biztosításának finanszírozása az adott önkormányzatot terheli. A Társulás
megszűnése esetén a társult önkormányzatok elsősorban természetben, végső
soron könyv szerinti aktuális értéken történő elszámolással kérik az eszközvagyon-gyarapodás rájuk eső (általuk a fentieknek megfelelően finanszírozott, továbbá a működés során a működés biztosítására juttatott önkormányzati hozzájárulások székhely iskola – tagiskola, óvoda - tagóvoda szerinti
bontásban kimutatható, egymáshoz viszonyított arányában) részét.
5. A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei
5.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény költségvetését és zárszámadását akként alakítják ki és fogadják el, hogy a székhely
iskola, tagiskola, óvoda, tagóvoda normatív és egyéb bevételei és működési
kiadásai az Intézmény költségvetésén belül meghatározhatóak és elkülöníthetőek legyenek. Különös tekintettel az 5.5 pontban részletezet elszámolásra.
5.2. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény közös költségvetése a
székhelytelepülés költségvetési rendeletének részét képezi. A feladatra vonatkozó valamennyi törvény által biztosított állami normatívát Ónod Község
Önkormányzata igényli meg, melynek felhasználása csak azon a feladatellátási helyen történhet, amelyre az igényjogosultságot megállapították. Az
Intézmény költségvetésének meghatározását követően az Intézmény működésének társult önkormányzatokra jutó részét az önkormányzatok az intézményi finanszírozási rendszerben bocsátják az Intézmény rendelkezésére.
5.3. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése
alatt az intézmény-finanszírozás kérdését a Társulási Tanács évente – az Intézmény költségvetésének meghatározásával egyidejűleg – áttekinti, a jelen
megállapodást a szükséges változtatásoknak megfelelően módosítja. Kiemelten érvényes ez a társult önkormányzatok intézményi struktúrájában és a
központi költségvetési hozzájárulások szabályozásában beállott módosításokat követően.
5.4. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az éves költségvetési
törvényben meghatározott központi költségvetési hozzájárulásokat a székhely iskola, tagiskola, óvoda, tagóvoda által ellátott feladatokra vonatkozó
jogcímek alapján igénylik le és megosztásban biztosítják a feladat-ellátási hely
számára. Az adott feladatellátó helyre (székhely iskola, óvoda, tagiskola, tagóvoda) vonatkozó működési hiány fedezetének biztosítása az adott önkormányzat költségvetését terheli.
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5.5. Társult önkormányzatok megállapodnak a költségviselés módjában és arányában.
Alapelv
A közös foglakoztatásból adódó költségek viselése közös, a vagyon karbantartására, működtetésére, fejlesztésére irányuló költségek viselése a feladatellátó
helyen történik.
Fogalmak
Személyhez köthető költség: bér és járulékai, túlóra, helyettesítés, betegszabadság munkáltató által fizetendő része, jutalom, végkielégítés, ezen felül
minden olyan költség, ami a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatosan
felmerül.
Alapnormatíva: minden olyan normatíva, ami a társulási megállapodás hiányában is igényelhető.
Plusznormatíva: minden olyan normatíva, ami a társulási megállapodás létrejöttével igényelhető.
Egyéb normatíva: minden olyan normatíva amely, a társulás létrejötte kapcsán igényelhető, és jelen megállapodás hatályba lépése napján nem lett figyelembe véve.
Összes igényelhető normatíva: alapnormatíva, plusznormatíva és az egyéb
normatíva összege.
Bevételek
Minden bevétel kimutatásra kerül feladat ellátó helyek szerint.
 Az összes igényelhető normatíva
 Egyéb pályázati stb. bevételek.
Kiadások
Minden kiadás kimutatásra kerül feladatellátó hely szerint.
 Személyhez köthető költségek
 Dologi, karbantartási, fejlesztési, pályázati, pályázat előkészítési költségek
 Egyéb költségek
Működést fenntartó egymás közötti pénzátadások
 Tagtelepülés befizetései.
 Tagtelepülés részére átadott pénzeszköz.
 Foglalkoztatott személyekhez köthető költségek felosztása:
A személyhez köthető költségek a feladatellátó helyen külön részletezés
alapján kerülnek meghatározásra.
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A költség közös viselése: a feladat ellátó helyre igényelhető összes normatíva igazgatási költségek levonása után megmaradt részéből kerül kifizetésre a feladatellátó helyen foglalkoztatott személyek személyhez köthető
költsége.
A feladatellátó helyre kimutatott bevételek és kiadások elszámolási eredményének előjele határozza meg a működést fenntartók egymás közötti
pénzátadások irányát.
A maradvány értéket a fenntartó átutalja a feladat ellátási helyre, dologi,
karbantartási, fejlesztési és egyéb költségek fedezése céljából.
A hiány értéket a feladatellátás helyén működő önkormányzat átutalja a
fenntartónak a személyhez köthető költségek fedezése céljából.
 Dologi, karbantartási, fejlesztési költségek
A feladat ellátás helyén működő önkormányzatot terhelik.
 Egyéb költségek
A keletkezés helyén működő önkormányzatot terhelik.
 Elszámolás gyakorisága
Havonta hó végéig, a tárgyhónapot megelőző hónapra vonatkozóan.
 Inkasszó jog
Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a pénzügyi kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat vonatkozásában azonnali beszedés megbízás – inkasszó - alkalmazandó.

IV. A Társulási Megállapodás módosítása, a Társuláshoz történő
csatlakozás
1. A megállapodás módosítását bármelyik tag kezdeményezheti. A társult önkormányzatok a megállapodás módosításáról az erre irányuló kezdeményezés
megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. A Társulási Megállapodást a
társult önkormányzatok kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.
A megállapodás módosításának jóváhagyásához mindegyik társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
2. A Társulás alapvetően a II/1.) pontban nevesített önkormányzatok között a
II/7.) pontban megnevezett intézmény közös fenntartása céljából jön létre. Tagok nem zárják ki azonban, hogy a Társulási Megállapodás egyidejű módosítá- 19 -
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sával a Társuláshoz más önkormányzat is csatlakozhasson. A csatlakozáshoz
való hozzájáruláshoz valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének
minősített többséggel hozott döntése szükséges.
V. A Társulás megszűnése (a Társulási Megállapodás felmondása)
1. A Társulás megszűnik:
a) ha a társult önkormányzatok elhatározzák a Társulás megszüntetését. A
Társulás megszüntetéséhez a résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges;
b) amennyiben a társult önkormányzatok képviselő-testületei a megállapodást a 2.) pontban foglaltaknak megfelelően, jogszerűen felmondják
és ezáltal a tagok száma egy főre csökken;
c) a bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulási megállapodást felmondani – a jelen pontban foglalt valamennyi körülmény figyelembe vétele mellett – az intézmény jellegénél fogva a naptári év
márciusának utolsó munkanapjáig lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban köteles
meghozni és a társulás tagjaival közölni. A felmondás évében a tanév kezdetével a megállapodást felmondó önkormányzat a kötelezően ellátandó közoktatási feladatának teljesítéséről maga köteles gondoskodni.
3. A tag önkormányzati képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott határozata szükséges a Társulási megállapodás év közbeni felmondásának elfogadásához. A tag önkormányzatok képviselő-testületeinek több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos
okból kizárhatja a Társulásból azt az önkormányzatot, amely a Társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt írásbeli felhívásra – az ott meghatározott határidőben – nem tesz eleget. A megállapodás év közben történő felmondása, valamint a tag kizárása esetén is figyelembe kell venni a 2.) pontban
rögzített rendelkezéseket. A jelen pontban szabályozottak csak a Társuláshoz
történt csatlakozást követően, legalább három társult önkormányzat Társulás
keretében történő együttműködése esetén alkalmazandóak.
4. A Társulás vagy a tagság megszűnését követően a társult önkormányzatok
egymással a Társulásból eredő vagyoni viszonyaik kapcsán a III.4.3. pontnak
megfelelően kötelesek elszámolni egymással.
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VI. A Társulás ellenőrzése
1. A Társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi, szakmai és gazdasági szempontból az általuk megbízott személyen, szervezeten keresztül is ellenőrizhetik a Társulás működését.
2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer beszámolnak
a képviselő-testületeknek a Társulás tevékenységéről, a közösen fenntartott intézmény pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
3. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény fenntartói (gazdálkodási)
ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Ónod keresztül biztosítják.
VII. Vegyes és záró rendelkezések
1. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása
nem érinti (Ttv. 3. § (2) bek.).
Felelős: a szükséges intézkedések megtételéért: polgármester
Határidő: azonnal
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