JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
-

-

szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gálné
Tatár Mária, Gulyásné Sági Julianna, Horváthné Kádár Judit Katalin, Vida Miklós,
Zavarkó Zoltán.
tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző

Tarnóczi József polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, megállapítom, hogy
a testület határozatképes. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Kiss Krisztiánt bízzuk meg, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőknek Solymosi Imréné, illetve Gulyásné Sági Julianna képviselő asszonyokat javaslom. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, és Solymosi Imrénét és Gulyásné Sági Juliannát a jegyzőkönyvhitelesítéssel.
Tarnóczi József polgármester:
Kérem, hogy az alábbi napirendet fogadjuk el:
1. napirendi pont: Iskola alapító okiratának módosítása
2. napirendi pont: Óvoda alapító okiratának módosítása
3. napirendi pont: Társulási megállapodás megkötése iskola kapcsán
4. napirendi pont: Társulási megállapodás megkötése óvoda kapcsán
5. napirendi pont: Pályázathoz önerő biztosításáról döntés
6. napirendi pont: Egyebek
Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ismertetett napirendi
pontokat.

1. np:// Iskola alapító okiratának módosítása
Tarnóczi József polgármester:
Folyamatban van az iskola átszervezése, ennek kapcsán jött a Kincstártól módosítási igényről
levél. Elfogadtuk az alapító okiratot, de ezt most néhány aprósággal módosítani kell. Technikai jellegű módosítások. Amennyiben nincs kérdés, akkor kérem szavazzunk a módosításról!
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2011. (VI. 23.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az iskola korábban elfogadott alapító okiratát a következőkben módosítja és egységes szerkezetben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Ónod és Igrici Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3) és 96. § (2) bekezdése, továbbá a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító
okiratot adják ki:
1. Az intézmény megnevezése:
Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2. Az intézmény rövid neve:
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
OM azonosító:
3. Az intézmény székhelye:
Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3551 Ónod, Nyéki út 4.
Általános Iskola 1-8 évfolyam
Felvehető maximális gyermeklétszám: 300 fő
4. Tagozat megnevezése:
nappali tagozat
5. Az intézmény tagintézményei:
a.) Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3459 Igrici, Kossuth út. 71.
Általános Iskola 1-8 osztály
Felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő
6. Az intézmény közvetlen jogelődje:
Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
vészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
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Mű-

3551 Ónod, Nyéki út 4.
7. Az intézményt alapító szervek nevei:
Ónod Község Önkormányzata, 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata, 3459 Igrici, Kossuth u. 57.
8. Az intézmény alapításának ideje, formája:
2011. július 1-től közös igazgatású közoktatási intézmény
9. Az intézmény fenntartóinak neve és címe:
Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata 3459 Igrici, Kossuth út 57.
10. Az intézmény irányító szerveinek neve és címe:
Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata 3459 Igrici, Kossuth út 57.
11. Az intézmény működési területe:
Ónod, Igrici Községek közigazgatási területe
12. Felügyeleti szerve:
Ónod, Igrici Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei
13. A szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szerv:
Ónod Község Polgármesteri Hivatala
14. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
15. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő
A szerv a gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel önállóan működő, maradványérdekeltségű költségvetési szerv. E besorolása azonban nem érinti az intézmény szakmai önállóságát, jogi személyiségét. Az intézmény működését az éves költségvetés biztosítja. Az intézmény működését az éves költségvetés keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják,
melyet évente Ónod és Igrici Önkormányzata által létrehozott intézményfenntartó társulás
Társulási Tanácsa hagy jóvá a társulási megállapodás szerint.
16. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendjére az alábbi szabályok vonatkoznak:
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Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetőjét, az igazgatót nyilvános
pályázat útján Ónod Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok figyelembevételével nevezi ki, menti fel, vonja felelősségre.
Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Ónod Község polgármestere gyakorolja.
Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a kinevezési és felmentési jogokat a Társulási
Tanács jogszabály szerinti bevonásával az intézményvezető gyakorolja.
17. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
18. Az intézmény közoktatási funkciót lát el, alaptevékenységei a jogszabályban meghatározott közfeladatok.
18.1. ezen belül iskolai feladatok:
a) Az intézmény feladata az általános műveltséget megalapozó alsó, vagy elemi szintű és alsó
középfokú nevelés és oktatás.
b) A nevelés-oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességeinek és tehetségének
megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást.
c) Az intézmény vállalja integrált keretek között az alábbi kategóriák alapján a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását:
- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és
nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességű tanulók integrált oktatását;
- enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatását,
- testi fogyatékos tanulók integrált oktatását,
- érzékszervi fogyatékos tanulók integrált oktatását (ezen belül gyengén látó és gyengén halló
gyermekek esetében),
- tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatása.
- Vállalja az iskolai rendszerű szakképzést az alapfokú iskolai végzettség megszerzését követően, a 8. évfolyam után. A tankötelezettség teljesítésének, az ilyen korú gyermekek szellemi,
testi fejlődésének biztosítása, az egészséges életmód kialakításának segítése.
- Meghatározott évfolyamokon egyes tantárgyak, idegen nyelvek magasabb szintű oktatása
csoportos formában, emelt óraszámban.
- Két tannyelvű oktatás
- Tagozatos idegen-nyelv oktatás
- Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatai: magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás, külön
pedagógiai program alapján.
- Az oktatási miniszter által kiadott, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és
képesség kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere alapján végzett nevelésoktatás.
- A hátrányos helyzetű gyermekek tehetségének kibontakoztatása, képességeinek fejlesztése
- A napközi otthoni ellátás biztosítása.
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- Iskolai intézményi étkeztetés.
- Diáksport megszervezése.
- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése.
Ezen belül különösen az alábbi főbb területek:
- Napközi otthonos foglalkozás megszervezése
- Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, társadalmi beilleszkedését segítő foglalkozások
megtartása
- Nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó tanulók felzárkóztató oktatása külön tanórai foglalkozásának megszervezése
- Művészeti ág: zene
- Tanszakok: zenei előkészítő, zongora hangszeres, zongora szolfézs
- Alapfokú művészetoktatás keretében 2 évfolyamos zenei előképző, 6 évfolyamon zongora
hangszeres, szolfézs szakoktatás történik.
- Alapfok hangszeres tanszakok: furulya, citera, szintetizátor, zongora. Alapfokú képzőművészeti és alapfokú táncművészeti oktatás. Az alapfokú művészeti oktatás részét képezi: tanulói,
tanári hangversenyek rendezése, lebonyolítása, szakmai versenyeken való részvétel előkészítése, szervezése, tanulók és tanárok közreműködése községi rendezvényeken
- Alapfokú zenei oktatás keretében felvehető maximális gyermeklétszám 50 fő, melynek legalább 90%-a az általános iskolai oktatásban részesülő gyermekek közül kerüljön ki.
- Igény esetén felnőtt korúak alapműveltségi oktatásának megszervezése
- Tehetséggondozás, felzárkóztatás
- Számítástechnikai képzés
- Idegen nyelvek oktatása
- Ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók (enyhe fokban hallássérült,
gyengén látó, autista tünetekkel rendelkező, testi fogyatékos, a megismerés és viselkedés fejlődésének súlyos és tartós rendellenessége miatt gondozásba vett) nevelésével-, oktatásával,
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat
- Biztosítja az SNI tanulók részére a fogyatékosság típusának megfelelő a különleges gondozás egyéb feltételeit a szakértői véleményekben előírtak szerint, a kiemelt normatíva terhére.
- Lehetőség szerint szervezi, biztosítja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók ellátását
- A helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével- a
jogszabályokban előírtak illetve a fenntartó önkormányzat kívánalmai alapján- kialakítja nevelési rendszerét
- Az egészséges életmód, valamint a kulturált szabadidő eltöltés követelményeinek, feltételeinek figyelembevételével gondoskodik a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról
- Ellátja a gyermek-és ifjúságvédelemből ráháruló feladatokat
- Biztosítja a napközi otthonos ellátást, szükség szerint a tanulószobai szolgáltatást
- Biztosítja a tanulói és munkahelyi étkeztetést.
- Biztosítja az ingyenes tankönyvellátást az arra jogosultaknak
- Művészeti, sport tanfolyamok szervezése önköltséges formában
- Az intézmény helyiségeinek, egyes eszközeinek alkalomszerű hasznosítása
- Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást szervezhetnek.
- Néptánc, moderntánc oktatás,
- Logopédia
- Hittan oktatás,
- Népi hagyományőrzés
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18.2. Közművelődési feladatok:
- A lakóterületen réteg specifikus közművelődés szervezése, irányítása
Ezen belül:
- Értékközvetítés, kultúraterjesztés,
- Nevelő-oktató munka segítése,
- Gyermekek csoportos foglalkoztatásai,
- Kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
- Nemzeti és társadalmi ünnepek, rendezvények szervezése,
- Szabadidő kulturális célú eltöltési feltételeinek biztosítása.
18.3. Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok:
- Étkeztetés;
- Alapfokú oktatási intézmények tanulói részére nyári foglalkoztatás szervezése;
- E tevékenységek a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak szerint az alapellátási
feladatok színvonalát szolgáló előirányzatok kiegészítése céljából folytathatók;
- Veszteségesen az alapfeladatok előirányzatai rovására tevékenység nem folytatható
19. Az intézményegységek szakmailag önálló szervezeti egységek. Minden olyan kérdésben döntenek, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
20. A feladatellátást szolgáló vagyon:
a.) Ónod, Nyéki út 4. szám alatt lévő általános iskola
helyrajzi szám: 704.
b.) Igrici, Kossuth út 71. szám alatt található általános iskola
helyrajzi száma: 453.
A vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.

21. A vagyon feletti rendelkezés joga
- A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat a tulajdonos települési Önkormányzat gyakorolja. Az intézményvezetője köteles az egyes vagyonhasznosítás során ezen alapító okiratban meghatározott alaptevékenység ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont.
- Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyak tekintetében az értékesítési, bérbeadási
jogosultságait az Önkormányzat vagyonáról vagyongazdálkodásáról szóló rendelet határozza
meg.

22. Az intézmény megszüntetése
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
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23. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:
23.1. Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 3551 Ónod, Nyéki út 4.
23.2. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Tompa Mihály Tagiskolája 3459 Igrici, Kossuth
út 71.
24. Államháztartási szakfeladatok:
562913
Iskola intézményi étkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4.
évfolyam)
852012
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
852013
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852014
Általános iskolai felnőttoktatás (1–4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)
852022
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
852023
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852024
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam)
852031
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
855911
Általános iskola napközi otthoni nevelés
855912
SNI tanulók napközi otthoni nevelés
855913
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók iskola napközi otthoni nevelés
855914
Általános iskola tanulószobai nevelés
855915
SNI tanulók tanulószobai nevelés
855916
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelés
931204
Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
931301
Szabadidősport- tevékenység és támogatása
931903
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
25. Szakágazati besorolás (államháztartási szakágazat szám)
852010 – alapfokú oktatás
26. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatottak
többsége (pedagógus) közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonyára nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó, illetve a foglalkoztatás megbízásos jogviszony keretében is történhet.
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27. Záradék
Az Alapító Okirat a fenti szöveggel 2011. július 1-jétől hatályos.
Az Alapító Okiratot Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2011. (VI.
23.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.
Az Alapító Okiratot Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2011. (VI.
23.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.
Ónod, 2011. június 24.

2. np:// Óvoda alapító okiratának módosítása
Tarnóczi József polgármester:
Ugyanaz a helyzet, mint az előző napirend kapcsán. Kérem az óvoda esetében is hagyjuk jóvá
a módosításokat! Szavazzunk!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2011. (VI. 23.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az óvoda korábban elfogadott alapító okiratát a következőkben módosítja és egységes szerkezetben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Ónod, Igrici és Nagycsécs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3) és 96. § (2) bekezdése, továbbá a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki:
1. Az intézmény megnevezése:
Homokvár Napközi Otthonos Óvoda
2. Az intézmény rövid neve:
„Homokvár” Óvoda
OM azonosító:
3. Az intézmény székhelye:
Homokvár Óvoda
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3551 Ónod, Iskola u. 2.
Csoportok száma: 4
Felvehető maximális gyermeklétszám: 117 fő
4. Tagozat megnevezése:
nappali tagozat
5. Az intézmény tagintézményei:
a.) „Százszorszép” Óvoda
3459 Igrici, Kossuth út. 54.
Csoportok száma: 2
Felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő
b) Napközi Otthonos Óvoda
Nagycsécs, 3598 Apponyi u. 19.
Csoporok számat: 2
Felvehető maximális gyermeklétszám: 60 fő
6. Az intézmény közvetlen jogelődei:
a) Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
3551 Ónod, Nyéki út 4.
7. Az intézményt alapító szervek nevei:
Ónod Község Önkormányzata, 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata, 3459 Igrici, Kossuth u. 57.
Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi u. 50.
8. Az intézmény alapításának ideje, formája:
2011. július 1-től közös igazgatású közoktatási intézmény
9. Az intézmény fenntartóinak neve és címe:
Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata 3459 Igrici, Kossuth út 57.
Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi u. 50.
10. Az intézmény irányító szerveinek neve és címe:
Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata 3459 Igrici, Kossuth út 57.
Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi u. 50.
11. Az intézmény működési területe:
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Ónod, Igrici, Nagycsécs Községek közigazgatási területe
12. Felügyeleti szerve:
Ónod, Igrici, Nagycsécs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei
13. A szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szerv:
Ónod Község Polgármesteri Hivatala
14. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
15. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő
A szerv a gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel önállóan működő, maradványérdekeltségű költségvetési szerv. E besorolása azonban nem érinti az intézmény szakmai önállóságát, jogi személyiségét. Az intézmény működését az éves költségvetés biztosítja. Az intézmény működését az éves költségvetés keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják,
melyet évente Ónod, Igrici, Nagycsécs Önkormányzata által létrehozott intézményfenntartó
társulás Társulási Tanácsa hagy jóvá a társulási megállapodás szerint.
16. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendjére az alábbi szabályok vonatkoznak:
Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetőjét, az óvodavezetőt nyilvános
pályázat útján Ónod Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok figyelembevételével nevezi ki, menti fel, vonja felelősségre.
Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Ónod Község polgármestere gyakorolja.
Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács jogszabály szerinti bevonásával az intézményvezető gyakorolja.
17. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
18. Az intézmény közoktatási funkciót lát el, alaptevékenységei a jogszabályban meghatározott közfeladatok.
18.1. ezen belül óvodai feladatok:
a) Nem fogyatékos gyermekek óvodai nevelése
b) Három éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig – jogszabályi rendelkezés szerint- legfeljebb nyolc éves korig a gyermekek intézményes nevelése, gondozása,
iskolai életmódra felkészítése.
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Kiemelt feladata:
- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, és a hátrányos helyzetű gyermekek személyiségének fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása, képességeinek fejlesztése felzárkóztatása, a
gyermekvédelemből az intézményegységre háruló feladatok ellátása
- Nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztató nevelése, oktatása külön
program alapján
- Ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (enyhe fokban hallássérült, gyengén
látó, autista tünetekkel rendelkező, beszédfogyatékos, testi fogyatékos, a megismerés és viselkedés fejlődésének súlyos és tartós rendellenessége miatt gondozásba vett) nevelésével- oktatásával kapcsolatos feladatokat (Igrici óvodai tagintézmény nem látja el)
- Lehetőség szerint szervezi, biztosítja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő gyermekek felzárkóztató nevelését.
19. Az intézményegységek szakmailag önálló szervezeti egységek. Minden olyan kérdésben döntenek, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
20. A feladatellátást szolgáló vagyon:
a) Ónod, Iskola u. 2. szám alatt található óvoda
helyrajzi szám: 704.
b) Igrici, Kossuth út 54. szám alatt található óvoda
helyrajzi szám: 439
c) Nagycsécs, Apponyi u. 19. szám alatt található óvoda
helyrajzi száma: 3
A vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.
21. A vagyon feletti rendelkezés joga
- A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat a tulajdonos települési Önkormányzat gyakorolja. Az intézményvezetője köteles az egyes vagyonhasznosítás során ezen alapító okiratban meghatározott alaptevékenység ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont.
- Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyak tekintetében az értékesítési, bérbeadási
jogosultságait az Önkormányzat vagyonáról vagyongazdálkodásáról szóló rendelet határozza
meg.
22. Az intézmény megszüntetése
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
23. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:
23.1. Homokvár Napközi Otthonos Óvoda 3551 Ónod, Iskola u. 2.
23.2. Homokvár Napközi Otthonos Óvoda „Százszorszép” Tagóvodája 3459 Igrici, Kossuth
út 54.
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23.3. Homokvár Napközi Otthonos Óvoda Nagycsécsi Tagóvodája, Nagycsécs, Apponyi u.
19.
24. Államháztartási szakfeladatok:
562912
851000
851011
851012
851013
552312

Óvoda intézményi étkeztetés
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Óvodai intézményi közétkeztetés

25. Szakágazati besorolás (államháztartási szakágazat szám)
851020 – óvodai nevelés
26. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatottak
többsége (pedagógus) közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonyára nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó, illetve a foglalkoztatás megbízásos jogviszony keretében is történhet.
27. Záradék
Az Alapító Okirat a fenti szöveggel 2011. július 1-jétől hatályos.
Az Alapító Okiratot Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2011. (VI.
23.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.
Az Alapító Okiratot Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2011. (VI.
23.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.
Az Alapító Okiratot Nagycsécs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2011.
(VI. 16.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.
Ónod, 2011. június 24.
3. np:// Társulási megállapodás megkötése iskola kapcsán
Tarnóczi József polgármester:
Még mindig az intézményátszervezéshez kapcsolódik a társulási megállapodások elfogadása.
Először az iskolai intézményfenntartó társulás megállapodását fogadjuk el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2011. (VI. 23.) számú önkormányzati határozata
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Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az Ónod-Igrici Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását
a következők szerint hagyja jóvá:
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

az Ónod és Igrici Községek Képviselő-testületei által közösen fenntartott közoktatási intézményfenntartó társulás szabályairól

Ónod és Igrici Községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésének c) pontja, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 9. §-a alapján közösen fenntartott közoktatási intézmény megalapítása és fenntartása céljából a következő szabályokat fekteti le:
I. A társulás neve, székhelye:
Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (3551 Ónod, Rákóczi u. 64.)
II. A társulás tagjai, székhelyeik:
Ónod Község Önkormányzata (3551 Ónod, Rákóczi u. 64.)
Igrici Község Önkormányzata (3459 Igrici, Kossuth Lajos u. 57.)
III. A társulás által ellátott feladat-hatáskörök, a közösen fenntartott intézmény megnevezése:
Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3551 Ónod, Nyéki u. 4.)
Telephelye: Tompa Mihály Általános és Művészeti Iskola 1-8 évfolyam (3459 Igrici, Kossuth
Lajos u.)
Az intézmény ellátja a közoktatási törvényben meghatározott általános iskolai feladat- és hatásköröket.
IV. A megállapodás időtartama:
Jelen megállapodást a társulás tagjai határozatlan időtartamra kötik.
V. A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei:
1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény költségvetését és zárszámadását akként alakítják ki és fogadják el, hogy a székhely iskola, tagiskola, normatív és
egyéb bevételei és működési kiadásai az Intézmény költségvetésén belül meghatározhatóak és
elkülöníthetőek legyenek. Különös tekintettel az 5.5 pontban részletezet elszámolásra.
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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 feladat-ellátási 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.
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.
4. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az éves költségvetési törvényben
meghatározott központi költségvetési hozzájárulásokat a székhely iskola, tagiskola ltal ellátott
feladatokra vonatkozó jogcímek alapján igénylik le és megosztásban biztosítják a feladatellátási hely számára. Az adott feladatellátó helyre (székhely iskola, tagiskola) vonatkozó működési hiány fedezetének biztosítása az adott önkormányzat költségvetését terheli.
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.
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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.
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.
A tényleges adatokon alapuló éves összesítő elszámolás és a havi elszámolások közötti
különbözet rendezésére vonatkozó szabályok:
Mivel a havonkénti, tervadatokon alapuló elszámolást a tárgyhónapot követő hónapban a
tényleges adatokon alapuló elszámolás követi, az utolsó, 12. havi tényleges elszámolás egyben éves összesítő elszámolásnak is minősül. Amennyiben az éves összesítő elszámolás során
a bármilyen jogcímen kapott állami normatíva alapján Igrici Önkormányzatát támogatás illeti
meg, ennek az átutalásáról Ónod Önkormányzata 5 munkanapon belül gondoskodik. Ameny-
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nyiben az éves elszámolás során Ónod Önkormányzata részéről túlfizetés mutatkozik, a viszszautalásról Igrici Önkormányzata 5 munkanapon belül gondoskodik.
VI. Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:
Inkasszó jog
Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a pénzügyi
kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat vonatkozásában azonnali beszedés megbízás –
inkasszó - alkalmazandó.

VII. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásnak részletes
szabályai, az elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén:

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. pontban nevesített önkormányzatok között a III. pontban
megnevezett intézmény közös fenntartása céljából jön létre. Tagok nem zárják ki
azonban, hogy a Társulási Megállapodás egyidejű módosításával a Társuláshoz más
önkormányzat is csatlakozhasson. A csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz valamennyi
társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése
szükséges.

3. A Társulás megszűnése (a Társulási Megállapodás felmondása)
a) A Társulás megszűnik:
- ha a társult önkormányzatok elhatározzák a Társulás megszüntetését. A Társulás megszüntetéséhez a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges;
- amennyiben a társult önkormányzatok képviselő-testületei a megállapodást a b) pontban
foglaltaknak megfelelően, jogszerűen felmondják és ezáltal a tagok száma egy főre csökken;
- a bíróság jogerős döntése alapján.
b) 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 képviselőtestület legalább 1 hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. A fel-
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mondás évében a tanév kezdetével a megállapodást felmondó önkormányzat a kötelezően
ellátandó közoktatási feladatának teljesítéséről maga köteles gondoskodni.
c) 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 b) pontban rögzített rendelkezéseket. A jelen pontban szabályozottak csak a Társuláshoz történt csatlakozást követően, legalább három társult önkormányzat Társulás keretében történő együttműködése esetén
alkalmazandóak.
d) 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.

VIII. A társulás ellenőrzésének rendje:
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.
IX. A társulásban foglalkoztatott személyek alkalmazásának feltételi:
A megszüntetett intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya változás nélkül folyamatos a
jogutód intézményben, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével.
X. Az intézmény közös fenntartására vonatkozó részletes rendelkezések:

1. A társulást létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy
a III. pontban nevesített intézményt közösen hozzák létre, azt közösen, intézményfenntartó társulás keretében tartják fent és működtetik, ennek során mindig, egymás és az
intézmény érdekeit szem előtt tartva, jóhiszeműen járnak el.
2. Társult önkormányzatok a megállapodás aláírásával a közösen fenntartott intézménynyel összefüggő szakigazgatási feladatokkal Ónod Község Jegyzőjét bízzák meg.
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.
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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.
5. A társult önkormányzatok közös döntéshozó szervet hoznak létre, amelynek neve Társulási Tanács.
6. A Társulási Tanács tagjai: Ónod Község polgármestere, Igrici Község polgármestere.
7. A Társulási Tanács dönt a következő ráruházott feladat- és hatáskörökben:
a) a Tompa Mihály Általános és Művészeti Iskola 1-8 évfolyam tagintézmény tagintézmény-vezetője tekintetében gyakorolja a kinevezés, felmentés, fegyelmi felelősségre
vonás feladat- és hatásköreit, egyéb munkálattói jogokat a III. pontban nevesített intézmény vezetője gyakorolja.
b) Az intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének módosítása
c) az Intézményben indítható osztályok, tanulócsoportok számának és a maximális létszámtól való 20%-os eltérés, valamint az Intézmény rendelkezésére álló órakeret
meghatározása;
d) 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;
e) értékelheti a pedagógiai program végrehajtását, az Intézményben folyó szakmai munka eredményességét.
8. 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;
9. 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 mellett- jogosultak szakmai ellenőrzés kez-
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deményezésére (Közokt. tv. 107. §). Az Intézményben szakmai ellenőrzést, illetve
törvényességi ellenőrzést végző személynek, szervezetnek döntési, intézkedési jogköre nincs.
XI. Vagyoni rendelkezések:

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.
2. A feladat ellátási helyeken lévő eszközök is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket a társult önkormányzatok az Intézmény használatába
bocsátanak.
3. 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 köteles azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint az ezekkel kapcsolatos beszerzések során felelősséggel tartozik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásáért.
4. Az Intézmény tulajdonát képező eszközvagyon az Intézmény átszervezése időpontjában intézményi székhely, tagiskola 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 eszközvagyongyarapodás 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 pályázatok kezelésével, elszámolásával kapcsolatos szabályok:
a. Társult önkormányzatok megállapodnak, hogy amennyiben a Társulás nevében
bármelyik tagtelepülés önkormányzata, illetve a közös intézmény székhelyintézménye vagy bármelyik tagintézménye pályázatot nyújt be bárhová bármilyen
témában, a pályázat előkészítésével, megírásával, lebonyolításával, elszámolásával, az esetleges önerő biztosításával kapcsolatban az érintett önkormányzat
vállalja a teljes ügyintézést és az összes felmerülő kiadásra vonatkozó anyagi
kötelezettség teljesítését.
b. Az egyes konkrét pályázatok kiírójának, megnevezésének, kódjának, céljának,
forrásának, ezen belül az önerő mértékének, továbbá a benyújtó önkormányzat
vagy intézmény megnevezésének rögzítése, valamint a pályázattal kapcsolatos
összes felmerülő kiadásra vonatkozó anyagi kötelezettség vállalása pályázatonként külön-külön képviselő-testületi határozati formában történik. A pályázatot
benyújtó önkormányzat ezen határozatokat a meghozataluktól számított 10
munkanapon belül kézbesíti a másik önkormányzatnak.
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c. Igrici Önkormányzata vállalja, hogy az általa benyújtott, már megvalósított, lezárt egyes konkrét pályázatok anyagaiból azon dokumentumok másolatát haladéktalanul eljuttatja Ónod Önkormányzatához, mint a Társulás gesztortelepüléséhez, amelyek
d. az ónodi önkormányzat által kerültek aláírásra,
e. anyagi kötelezettségvállalást tartalmaznak (támogatási szerződés).
f. Ónod Önkormányzata vállalja az Igrici által elnyert, de Ónod Önkormányzatához érkező pályázati források átutalását. Igrici vállalja a pályázati források önerejének az átutalását. Ónod, Igrici önkormányzatai vállalják, hogy az egymással szembeni követelések érvényesítése érdekében azonnali beszedési megbízásra (inkasszó) való felhatalmazást biztosítanak egymással szemben.
XII. Vegyes és Záró rendelkezések
1. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségeit a Társulás létrehozása nem
érinti.
2. A Társulási Megállapodás a fenti szöveggel 2011. július 1-jétől hatályos.
3. A Társulási Megállapodást Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
39/2011. (VI. 23.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.
4. A Társulási Megállapodást Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
46/2011. (VI. 23.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.

Ónod, 2011. június 24.
4. np:// Társulási megállapodás megkötése óvoda kapcsán
Tarnóczi József polgármester:
Az előzőekhez híven szavazzunk az óvoda társulási megállapodásáról!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2011. (VI. 23.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Az Ónod-Igrici-Nagycsécs Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodását a következők szerint hagyja jóvá:
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
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az Ónod, Igrici és Nagycsécs Községek Képviselő-testületei által közösen fenntartott közoktatási intézményfenntartó társulás szabályairól

Ónod, Igrici és Nagycsécs Községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésének c) pontja, továbbá a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ttv.) 9. §-a alapján közösen fenntartott közoktatási intézmény megalapítása
és fenntartása céljából a következő szabályokat fekteti le:

I. A társulás neve, székhelye:
Ónod-Igrici-Nagycsécs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (3551 Ónod, Rákóczi u. 64.)

II. A társulás tagjai, székhelyeik:
Ónod Község Önkormányzata (3551 Ónod, Rákóczi u. 64.)
Igrici Község Önkormányzata (3459 Igrici, Kossuth Lajos u. 57.)
Nagycsécs Község Önkormányzata (3598 Nagycsécs, Apponyi u. 50.)

III. A társulás által ellátott feladat-hatáskörök, a közösen fenntartott intézmény megnevezése:
Homokvár Napközi Otthonos Óvoda (3551 Ónod, Iskola u. 2.)
Telephelyei:
a.) „Százszorszép” Óvoda (3459 Igrici, Kossuth út. 54.)
b) Nagycsécsi Napközi Otthonos Óvoda (3598 Nagycsécs, Apponyi u. 19.)
Az intézmény ellátja a közoktatási törvényben meghatározott óvodai nevelési feladat- és hatásköröket.

IV. A megállapodás időtartama:
Jelen megállapodást a társulás tagjai határozatlan időtartamra kötik.

V. A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei:
1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény költségvetését és zárszámadását akként alakítják ki és fogadják el, hogy a székhely iskola, tagiskola, normatív és
egyéb bevételei és működési kiadásai az Intézmény költségvetésén belül meghatározhatóak és
elkülöníthetőek legyenek.
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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 feladat-ellátási 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.
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.
4. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az éves költségvetési törvényben
meghatározott központi költségvetési hozzájárulásokat a székhely óvoda, tagóvoda álltal ellátott feladatokra vonatkozó jogcímek alapján igénylik le és megosztásban biztosítják a feladatellátási hely számára. Az adott feladatellátó helyre (székhely óvoda, tagóvoda) vonatkozó
működési hiány fedezetének biztosítása az adott önkormányzat költségvetését terheli.
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.
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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.
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.
A tényleges adatokon alapuló éves összesítő elszámolás és a havi elszámolások közötti
különbözet rendezésére vonatkozó szabályok:
Mivel a havonkénti, tervadatokon alapuló elszámolást a tárgyhónapot követő hónapban a
tényleges adatokon alapuló elszámolás követi, az utolsó, 12. havi tényleges elszámolás egyben éves összesítő elszámolásnak is minősül. Amennyiben az éves összesítő elszámolás során
a bármilyen jogcímen kapott állami normatíva alapján Igrici vagy Nagycsécs Önkormányzatát
támogatás illeti meg, ennek az átutalásáról Ónod Önkormányzata 5 munkanapon belül gondoskodik. Amennyiben az éves elszámolás során Ónod Önkormányzata részéről túlfizetés
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mutatkozik, a visszautalásról értelemszerűen Igrici vagy Nagycsécs Önkormányzata 5 munkanapon belül gondoskodik.

VI. Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:
Inkasszó jog
Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a pénzügyi
kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat vonatkozásában azonnali beszedés megbízás –
inkasszó - alkalmazandó.

VII. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásnak részletes
szabályai, az elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén:

4. 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.
5. A Társulás alapvetően a II. pontban nevesített önkormányzatok között a III. pontban
megnevezett intézmény közös fenntartása céljából jön létre. Tagok nem zárják ki
azonban, hogy a Társulási Megállapodás egyidejű módosításával a Társuláshoz más
önkormányzat is csatlakozhasson. A csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz valamennyi
társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése
szükséges.
6. A Társulás megszűnése (a Társulási Megállapodás felmondása)
a) A Társulás megszűnik:
- ha a társult önkormányzatok elhatározzák a Társulás megszüntetését. A Társulás megszüntetéséhez a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges;
- amennyiben a társult önkormányzatok képviselő-testületei a megállapodást a b) pontban
foglaltaknak megfelelően, jogszerűen felmondják és ezáltal a tagok száma egy főre csökken;
- a bíróság jogerős döntése alapján.
b) 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 képviselőtestület legalább 1 hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. A fel-
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mondás évében a tanév kezdetével a megállapodást felmondó önkormányzat a kötelezően
ellátandó közoktatási feladatának teljesítéséről maga köteles gondoskodni.
c) 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 b) pontban rögzített rendelkezéseket. A jelen pontban szabályozottak csak a Társuláshoz történt csatlakozást követően, legalább három társult önkormányzat Társulás keretében történő együttműködése esetén
alkalmazandóak.
d) A Társulás vagy a tagság megszűnését követően a társult önkormányzatok egymással a
Társulásból eredő vagyoni viszonyaik kapcsán kötelesek elszámolni egymással.

VIII. A társulás ellenőrzésének rendje:
4. A Társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi, szakmai és gazdasági
szempontból az általuk megbízott személyen, szervezeten keresztül is ellenőrizhetik a
Társulás működését.
5. A társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer beszámolnak a
képviselő-testületeknek a Társulás tevékenységéről, a közösen fenntartott intézmény
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
6. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény fenntartói (gazdálkodási) ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Ónod keresztül biztosítják.

IX. A társulásban foglalkoztatott személyek alkalmazásának feltételi:
A megszüntetett intézmény foglalkoztatottainak jogviszonya változás nélkül folyamatos a
jogutód intézményben, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével.

X. Az intézmény közös fenntartására vonatkozó részletes rendelkezések:

10. A társulást létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy
a III. pontban nevesített intézményt közösen hozzák létre, azt közösen, intézményfenntartó társulás keretében tartják fent és működtetik, ennek során mindig, egymás és az
intézmény érdekeit szem előtt tartva, jóhiszeműen járnak el.
11. Társult önkormányzatok a megállapodás aláírásával a közösen fenntartott intézménynyel összefüggő szakigazgatási feladatokkal Ónod Község Jegyzőjét bízzák meg.
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12. 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.
13. 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.
14. A társult önkormányzatok közös döntéshozó szervet hoznak létre, amelynek neve Társulási Tanács.
15. A Társulási Tanács tagjai: Ónod Község polgármestere, Igrici Község polgármestere,
Nagycsécs Község polgármestere.
16. A Társulási Tanács dönt a következő ráruházott feladat- és hatáskörökben:
f) a Százszorszép Óvodai tagintézmény és a Nagycsécsi Napközi Otthonos óvodai tagintézmény tagintézmény-vezetője tekintetében gyakorolja a kinevezés, felmentés, fegyelmi felelősségre vonás feladat- és hatásköreit, egyéb munkálattói jogokat a III.
pontban nevesített intézmény vezetője gyakorolja.
g) Az intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének módosítása
h) az Intézményben indítható csoportok számának és a maximális létszámtól való 20%os eltérés
i) 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;
j) értékelheti a pedagógiai program végrehajtását, az Intézményben folyó szakmai munka eredményességét.
17. 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;
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18. 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 mellett- jogosultak szakmai ellenőrzés kezdeményezésére (Közokt. tv. 107. §). Az Intézményben szakmai ellenőrzést, illetve
törvényességi ellenőrzést végző személynek, szervezetnek döntési, intézkedési jogköre nincs.

XI. Vagyoni rendelkezések:

6. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok továbbra
is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket a társult
önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak.
7. A feladat ellátási helyeken lévő eszközök is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket a társult önkormányzatok az Intézmény használatába
bocsátanak.
8. 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 köteles azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint az ezekkel kapcsolatos beszerzések során felelősséggel tartozik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásáért.
9. Az Intézmény tulajdonát képező eszközvagyon az Intézmény átszervezése időpontjában intézményi székhely, tagiskola 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 eszközvagyongyarapodás 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.
10. A pályázatok kezelésével, elszámolásával kapcsolatos szabályok:
a. Társult önkormányzatok megállapodnak, hogy amennyiben a Társulás nevében
bármelyik tagtelepülés önkormányzata, illetve a közös intézmény székhelyintézménye vagy bármelyik tagintézménye pályázatot nyújt be bárhová bármilyen
témában, a pályázat előkészítésével, megírásával, lebonyolításával, elszámolásával, az esetleges önerő biztosításával kapcsolatban az érintett önkormányzat
vállalja a teljes ügyintézést és az összes felmerülő kiadásra vonatkozó anyagi
kötelezettség teljesítését.
b. Az egyes konkrét pályázatok kiírójának, megnevezésének, kódjának, céljának,
forrásának, ezen belül az önerő mértékének, továbbá a benyújtó önkormányzat
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vagy intézmény megnevezésének rögzítése, valamint a pályázattal kapcsolatos
összes felmerülő kiadásra vonatkozó anyagi kötelezettség vállalása pályázatonként külön-külön képviselő-testületi határozati formában történik. A pályázatot
benyújtó önkormányzat ezen határozatokat a meghozataluktól számított 10
munkanapon belül kézbesíti a másik önkormányzatnak.
c. Igrici és Nagycsécs Önkormányzata vállalja, hogy az általa benyújtott, már
megvalósított, lezárt egyes konkrét pályázatok anyagaiból azon dokumentumok
másolatát haladéktalanul eljuttatja Ónod Önkormányzatához, mint a Társulás
gesztortelepüléséhez, amelyek
d. az ónodi önkormányzat által kerültek aláírásra,
e. anyagi kötelezettségvállalást tartalmaznak (támogatási szerződés).
f. Ónod Önkormányzata vállalja az Igrici vagy Nagycsécs által elnyert, de Ónod
Önkormányzatához érkező pályázati források átutalását. Igrici és Nagycsécs vállalja a pályázati források önerejének az átutalását. Ónod, Igrici önkormányzatai
vállalják, hogy az egymással szembeni követelések érvényesítése érdekében
azonnali beszedési megbízásra (inkasszó) való felhatalmazást biztosítanak
egymással szemben.

XII. Vegyes és Záró rendelkezések
1. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségeit a Társulás létrehozása nem
érinti.
2. A Társulási Megállapodás a fenti szöveggel 2011. július 1-jétől hatályos.
3. A Társulási Megállapodást Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
40/2011. (VI. 23.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.
4. A Társulási Megállapodást Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
47/2011. (VI. 23.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.
5. A Társulási Megállapodást Nagycsécs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 27/2011. (VI. 16.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.
2011. június 24.

5. np:// Pályázathoz önerő biztosításáról döntés
Tarnóczi József polgármester:
Korábban már volt róla szó. Bővíteni szeretnénk a polgármesteri hivatalt. Ehhez szükséges az
5%-os önerő biztosításáról döntést hozni. Az 5% az 3.945.000,-Ft-ot jelent. Ha nincs kérdés,
akkor kérem szavazzunk!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
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Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2011. (VI. 23.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- úgy határoz, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Komplex településrekonstrukció Ónodon” című
ÉMOP-3.1.2-E-11. jelű pályázathoz szükséges 3 945 000,-Ft saját forrást a 2011. és 2012. évi
költségvetésében biztosítja.
A projekt megvalósításának helyszíne: 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Helyrajzi száma: 454
A beruházás összköltsége: 78 900 000,-Ft
Támogatási összeg: 74 955 000,-Ft
Saját forrás: 3 945 000,-Ft
határidő: folyamatos

felelős: jegyző

6. np:// Egyebek
Tarnóczi József polgármester:
Van valakinek közérdekű bejelentése? Ha nincs, akkor köszönöm a megjelenést az ülést bezárom.

k.m.f.

Tarnóczi József
polgármester

Dr. Kiss Krisztián
jegyző

Solymosi Imréné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gulyásné Sági Julianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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