FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ÖRMÉNYES KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5222. Örményes, Felszabadulás u. 16.

MEGHÍVÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és
Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. február 12-én – csütörtökön – 16 órakor együttes ülést
tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: Fegyvernek Községháza házasságkötő terme

Napirend:
1. Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének módosítás
2. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőségről szóló Megállapodás módosítása

Fegyvernek, 2009. február 5.

Huber Ferenc

Török Csaba

polgármester

polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Örményes Önkormányzat

Kuncsorba Önkormányzat

Polgármestere

Polgármestere

Polgármestere

MEGHÍVÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete,
Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete és
Kuncsorba Önkormányzata Képviselőtestülete

2009. február 12-én 15 órakor
együttes ülést tart,
melyre tisztelettel meghívjuk.

Helye: Fegyvernek Községháza házasságkötő terme

Napirend:
1. Intézményi társulások megállapodások módosítása
2. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosítása

Fegyvernek, 2009. február 5.

Huber Ferenc

Török Csaba

Rédai János

polgármester

polgármester

polgármester

……………./2009.(II……) sz.

határozati javaslat

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodás
módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete a 158/2007.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott
és 258/2007.(XII.11.) sz. határozattal módosított Társulási Megállapodás 2009. január 1-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja.
1.) A Megállapodás I/5. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi vonzata, a
képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat kezdeményezésére. Ha
a jogszabály erejénél fogva kell módosítani a Megállapodást, erről Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt, melyet a megállapodó felek tudomásul
vesznek. Az erről szóló határozatot Fegyvernek Önkormányzata 8 napon belül
megküldi a társult önkormányzatoknak.”
2.) A Megállapodás III/2/g. pontjában a „2.480 eFt” „1.800 eFt”-ra módosul.
3.) A Megállapodás III/2/h. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: „…döntenek, kivéve
Kuncsorba önkormányzatát, ahol a tagintézmény pénzmaradványa Fegyvernek
önkormányzatot illeti meg.”
4.) A Megállapodás III/3. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„Az éves költségvetés végrehajtása során felmerülő vitás kérdésekről a polgármesterek
egyeztetnek és döntéshozatalra az érintett képviselőtestületeknek előterjesztést
tesznek.”
5.) A Megállapodás III/5. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi új rendelkezés lép:
„5.) Az intézményvezető a telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző
november 15-ig, az éves költségvetést a tárgyév január 31-ig, a zárszámadást a tárgyévet
követő március 31-ig, a költségvetés módosítást január 31-ig, április 30-ig, augusztus 31ig és november 30-ig kell elkészíteni telephelyenként, és az érintett önkormányzatok
képviselőtestületeinek határozattal jóváhagyni. A határozathozatalt követő 3 napon belül
kell megküldeni az intézményvezetőnek, aki elkészíti az intézményre vonatkozó
összesített javaslatot. Az intézmény tervkoncepciója, költségvetése, zárszámadása a
fegyverneki önkormányzat költségvetésébe, zárszámadásába épül be.”
6.) A Megállapodás III. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
„6.) Ha az adott települési önkormányzat területén működő tagintézményekre tekintettel
kapott bevételek és támogatások a költségvetésben kimutatott költségek vonatkozásában
többlet keletkezik, úgy azok kölcsönös beszámítását szerződő felek tudomásul veszik
(nem kell a IV/5. pont szerinti kiegészítést fizetni).”
7.) A Megállapodás IV/4. pontjából „A működési forrás kiegészítés, (szociálpolitikai
támogatás, normatíva kiegészítés) éves költségvetésben tervezett összeg egy hónapra eső
részét a tárgyhót megelőző hó 30-ig kell átutalni.” szöveg hatályát veszti.
8.) A Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 5.) ponttal:
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„5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a központi
forrásokat kiegészítik.
a.) Szociálpolitikai támogatás címén az ellátottak térítési díja a kiadásokat
nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik.
b.) A működési költségre nyújtott központi forrás (állami támogatás)
telephelyre jutó költségét – amennyiben az nem fedezi – 100 %-ra
kiegészítik.
Az a.) és b.) pontban szereplő kiegészítések éves költségvetésben tervezett
összegének egy hónapra eső részét a tárgyhó 30. napjáig a Fegyverneki
önkormányzat részére átutalják.”
9.) A Megállapodás V/5. pontjából a „székhely település” helyébe „Fegyvernek
önkormányzat” szöveg lép.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Örményes Önkormányzat Polgármestere
Kuncsorba Önkormányzat Polgármestere
Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Igazgatója
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestületek tagjai
Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. január 14
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DŐLT BETŰVEL, VASTAGON SZEDETT SZÖVEG MÓDOSÍTANI, ÁTHÚZOTT SZÖVEG
TÖRÖLNI JAVASOLT
158/2007.(VI.29.) sz. határozat melléklet
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosítással egységes szerkezetben
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek, Felszabadulás út 171.,
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Felszabadulás út 16. és Kuncsorba
Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26. a feladatok hatékonyabb és
színvonalasabb ellátása, továbbá a költségtakarékosság érdekében, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló1997. évi CXXXV. tv. 8. §. alapján
2007. szeptember 1-i hatállyal
közös üzemeltetéssel
intézményfenntartó társulást hoznak létre az alábbiak szerint:
A társulás célja: A társulást alkotó önkormányzatok képviselőtestületei a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. (4) bekezdésében előírt kötelező és önként vállalt
közoktatási feladatokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv-ben
meghatározott alapfokú nevelés és oktatás, valamint szakképzést közösen mikro
térségi keretek között az oktatási intézmények integrálásával magasabb színvonalon
kívánják ellátni.
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A közösen fenntartott intézmény
neve:
székhelye:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 88.

telephelyei:
Fegyvernek
a.
b.
c.
d.
e.

Újtelepi Óvoda (Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Bölcsőde (Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Központi Óvoda (Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
Annaházi Óvoda (Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Szapárfalui Óvoda (Fegyvernek, Ady E. u. 53.)

Örményes
Napsugár Óvoda, Örményes Iskola u. 2. részjogkörű telephely
Kuncsorba
Kuncsorbai Óvoda Kuncsorba, József A. u. 10/a. részjogkörű
telephely
2. Az intézményfenntartók neve, székhelye
 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.
 Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Felszabadulás út
16.
 Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. út
26.
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3. A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde jogutódja a Napközi Otthonos Óvodának
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.), Örményes Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvodának (Örményes, Iskola u. 24.)
4. Tekintettel az Arany János Általános és Művelődési Központ (Kétpó, Almásy tér 2.) 2007.
augusztus 31-el történő megszűnésére, a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde az
alábbi közalkalmazottakat áthelyezéssel átveszi:
- Gelléné Tokai Erzsébet Kuncsorba, Deák F. u. 7/a.
- Hegedűs Mária Törökszentmiklós, Almásy u. 31. II/21.
- Tóth Károlyné Kuncsorba, Ady E. u. 32.
- Kerepesi Vendelné Kuncsorba, Felszabadulás u. 95.
5. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában alapítók és fenntartók nevében a felügyeleti
szerv jár el.
Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi vonzata, a
képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat kezdeményezésére. Ha a
jogszabály erejénél fogva kell módosítani a Megállapodást, erről Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete dönt, melyet a megállapodó felek tudomásul vesznek. Az erről szóló
határozatot Fegyvernek Önkormányzata 8 napon belül megküldi a társult
önkormányzatoknak.
II.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖR.
1. Az intézmény ellátja az alapító önkormányzatok közigazgatási területén egy
igazgatóság alatt külön-külön, a közoktatásról szóló többször módosított 1993.
évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bek. és a 128. §. (16) bek. szerinti óvodai nevelés
feladatait.
2. Az intézmények által ellátott feladatok:
a.) férőhelyek telephelyenként
Fegyvernek
 Újtelepi Óvoda:
100 fő
 Központi Óvoda:
75 fő
 Annaházi Óvoda:
50 fő
 Szapárfalui Óvoda:
45 fő
 Bölcsőde
10 fő
Örményes
40 fő
Kuncsorba
45 fő
b.) felvehető gyerek létszám
 Újtelepi Óvoda:
 Központi Óvoda:
 Annaházi Óvoda:
 Szapárfalui Óvoda:
 Bölcsőde
Összesen:
 Örményes
 Kuncsorba
Összesen:

100 fő
75 fő
70 fő
50 fő
12 fő
307 fő
50 fő
50 fő
407 fő

3. Az intézmény jogállása:
1. önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
2. vezetője az óvodaigazgató, aki magasabb vezetőnek minősül
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3. a részjogkörű telephelyek élén vezető áll, aki vezetőnek minősül
4. az óvodaigazgató kinevezési rendje:
A megalakulástól egy évig a közalkalmazottakról szóló 1992.évi
XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben c.
138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a Napközi Otthonos
Óvoda jelenlegi vezetője (Hillender Györgyné), ezt követően
nyilvános
pályázat
útján,
a
társult
önkormányzatok
képviselőtestületei együttes ülésen bízzák meg határozott
időtartamra a vezetői feladatok ellátására, figyelemmel e
megállapodás V/3. pontjára.
Az egyéb munkáltatói jogot Fegyvernek polgármestere gyakorolja.
A részjogkörű telephely vezetők az óvodaigazgató irányítása
mellett önállóan szervezik és végzik a telephelyen, az alapító
okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat.
4. Örményes és Kuncsorba részjogkörű telephelyen szakmai munka végzése
történik. A fegyverneki Felszabadulás u. 88. sz. alatti telephely végzi az
intézmény könyvelését a költségvetés (módosítás), zárszámadás készítését,
figyelemmel a III/4-5. pontban foglaltakra.
Örményesi és kuncsorbai részjogkörű telephelyen a készpénzgazdálkodást
ellátmány formájában kell megoldani.
A könyvelés részjogkörű telephelyenként elkülönítetten történik.
5. Részjogkörű intézmény vezetője: javaslatot tesz a telephely karbantartására,
véleményezi a telephelyen irányítása alatt lévő dolgozók kinevezését, az
intézmény szakmai programját kiegészítheti sajátos telephelyre jellemző
programokkal. A költségek szakmai teljesítés indokoltságát igazolja.

III.

A KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK ARÁNYA ÉS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI.
1. A fenntartó önkormányzatok a feladatellátáshoz saját telephelyeikre ingyenes használati
jogot biztosítanak
 Újtelepi Óvoda (Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
 Központi Óvoda (Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
 Annaházi Óvoda (Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
 Szapárfalui Óvoda (Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
 Napsugár Óvoda (Örményes, Iskola u. 2.)
 Kuncsorbai Óvoda (Kuncsorba, József A. u.10/a.)

2. Az intézmény működésének és feladatellátásának forrását képezik:
Az intézmény egységes költségvetést készít, ezen belül:
a.) Részjogkörű telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat részére
nyújtott normatív állami hozzájárulás, állami támogatás.
b.) Részjogkörű telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat által saját
részjogkörű telephely részére nyújtott forrás kiegészítés.
c.) Részjogkörű telephelyenként a saját bevétel (pl. térítési díjak).
d.) Részjogkörű telephelyenként az egyéb bevételek.
e.) Az ingatlanok felhalmozási kiadásaihoz (beruházás, felújítás) szükséges forrást a
telephely tulajdonos települési önkormányzatok egyedileg biztosítják. A
karbantartásokat a bevétel erejéig a részjogkörű telephelyek tervezik.
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f.) A közösen létrehozott egyéb fejlesztések finanszírozásáról az önkormányzatok
egyedileg döntenek.
g.) Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb költségeket és bevételeket
részjogkörű telephelyenként elkülönítetten kell kimutatni. A részjogkörű
telephelyen keletkező állami finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a
települési önkormányzatok viselik, azzal a megkötéssel, hogy a működési
költségekhez biztosított önkormányzati kiegészítés Kuncsorba község esetében
nem lehet több mint 2.480 eFt. 1.800 eFt*
h.) A részjogkörű telephelyenként kimutatott pénzmaradvány felhasználásáról az
érintett önkormányzatok döntenek, kivéve Kuncsorba önkormányzatát, ahol a
tagintézmény pénzmaradványa Fegyvernek önkormányzatot illeti meg.
3. A normatív és kiegészítő állami hozzájárulás (a Magyar Köztársaság adott év költségvetéséről
szóló törvényben) és állami támogatás részjogkörű telephelyenként illeti meg az adott településen
működő részjogkörű telephelyet. A részjogkörű telephelyet megillető hozzájárulásokat az elemi
költségvetésben kell kiszámolni és azt valamennyi önkormányzatnak meg kell küldeni. *
Az éves költségvetés végrehajtása során felmerülő vitás kérdésekről a polgármesterek
egyeztetnek és döntéshozatalra az érintett képviselőtestületeknek előterjesztést tesznek.
4. A telephelyek működésével, fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként és telephelyre összesítetten kell kimutatni az éves
tervkoncepció, az éves költségvetés (módosítás) és zárszámadás elkészítéséhez.
5. A telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző november 31-ig, az éves
költségvetést a tárgyév január 15-ig, a zárszámadást tárgyévet követő március 15-ig, a
költségvetés módosítást a tárgy negyedévet követő 20-ig kell elkészíteni telephelyenként, és az
érintett fenntartó önkormányzatok képviselőtestületeinek határozattal jóváhagyatni, melyet a
döntést követően 8 napon belül kell megküldeni az igazgatónak, aki elkészíti az intézményre
vonatkozó összesített javaslatot. Az intézmény tervkoncepciója, költségvetése, zárszámadása
Fegyvernek Önkormányzat költségvetésébe, zárszámadásába épül be.
5.) Az intézményvezető a telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző november
15-ig, az éves költségvetést a tárgyév január 31-ig, a zárszámadást a tárgyévet követő március
31-ig, a költségvetés módosítást január 31-ig, április 30-ig, augusztus 31-ig és november 30-ig
kell elkészíteni telephelyenként, és az érintett önkormányzatok képviselőtestületeinek
határozattal jóváhagyni. A határozathozatalt követő 3 napon belül kell megküldeni az
intézményvezetőnek, aki elkészíti az intézményre vonatkozó összesített javaslatot. Az intézmény
tervkoncepciója, költségvetése, zárszámadása a fegyverneki önkormányzat költségvetésébe,
zárszámadásába épül be.
6.) Ha az adott települési önkormányzat területén működő tagintézményekre tekintettel kapott
támogatások a költségvetésben kimutatott költségek vonatkozásában többlet keletkezik, úgy azok
kölcsönös beszámítását szerződő felek tudomásul veszik (nem kell finanszírozás kiegészítést
fizetni).
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IV. ALAKULÁSKORI KÖLTSÉGELHATÁROLÁS, INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSE
1. Költségvetés kiemelt előirányzatonként (2007. szeptember 1-től 2007. december
31-ig)
Megnevezés

2007
Fegyvernek

2007
Örményes

2007
Kuncsorba

2007
3 tel.együtt

1

2

3

4

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

38576

6209

3513

48298

I. Működési bevételek

3378

382

284

4044

Ebből –étkezés
- egyéb

3312
66

382
0

284
0

3978
66

II. Támogatások

0

0

0

0

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

6032

741

335

7108

6032
6032

741
741

335
335

7108
7108

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

VI. Hitelek

0

0

0

0

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

29166

5086

2894

37146

24019
4095
0
-634
1686
0
0

3475
585
910
-71
187
0
0

1185
270
420
705
147
167
0

28679
4950
1330
0
2020
167
0

KIADÁS ÖSSZESEN:

38576

6209

3513

48298

- Személyi juttatás

20277

2159

1801

24237

18041
2236

2013
146

1613
188

21667
2570

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
= Támogatás ért. működési célú
pénzeszközök
- - Szoc.pol

- Előző évi pénzmaradv.igénybevétele
VIII. Intézményfinanszirozás
=normatív támogatás tásulás nélkül
=normatív támogatás (45.000 Ft-ok)
=normatív támogatás (70.000 Ft-ok)
=korrekcio megállapodás szerint
= 13. havi bérhez állami pótigény
=önk. Kiegészítés(megállapodás szerint)
=önk. kiegészítés(kötött dologihoz)

= Bér
= Egyéb
- Járulékok
- Dologi kiadások
= Vásárolt élelmezés
=Kötött felhaszn.dologi SZMK.pé.mar.,alapitv.ból
=Kötött felhaszn. dologi önkorm.
=Egyéb dologi
- Tartalék
=tartalék
- létszám

6137

674

535

7346

11931

1894

1177

15002

9344

1123

619

11086

0
0
2587

0
0
771

0
0
558

0
0
3145

231

1482

0

1713

231

1482

0

1713

39,2

4,375

3,5

47,075

2. A IV/1. pont szerinti új intézmény költségvetésénél a szeptember hó 1-től járó bérek és járulékaik az
egyéb költségeknél az intézmény megalakulását követően keletkezett ráfordítások vannak tervezve. A
korábbi kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik. A bevételek szeptember 1. utáni
időszakra lettek megtervezve.
3. Amennyiben az átmeneti bevételek és kiadások terhelése vagy jóváírása vitatható, a polgármesterek
a jegyzők bevonásával egyeztetnek.
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4. Az önkormányzatok az intézményt illető működési vagy fejlesztési forrásainak kiegészítését a
fegyverneki önkormányzat 11745066-15409993 számú számlájára kell átutalni, melyet fejlesztés
esetében a fegyverneki önkormányzat köteles 5 napon belül az intézmény számlájára átutalni.
A működési forrás kiegészítés, (szociálpolitikai támogatás, normatíva kiegészítés) éves
költségvetésben tervezett összeg egy hónapra eső részét a tárgyhót megelőző hó 30-ig kell átutalni.
5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a központi forrásokat
kiegészítik.
a.) Szociálpolitikai támogatás címén az ellátottak térítési díját, valamint az
étkezésre nyújtott állami normatívát (kiegészítő normatívát) amennyiben a
kiadásokat nem fedezik, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik.
b.) A működési költségre nyújtott központi forrás (normatív támogatás) telephelyre
jutó költségét – amennyiben az nem fedezi – 100 %-ra kiegészítik.
Az a.) és b.) pontban szereplő kiegészítések éves költségvetésben tervezett összegének
egy hónapra eső részét a tárgyhó 30. napjáig a Fegyverneki önkormányzat részére
átutalják.

V. AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ÉS A
MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ELSZÁMOLÁS RENDJE.
1. Az intézményfenntartó társuláshoz csatlakozni e megállapodásban rögzített elveknek
megfelelően az intézmény önállóságának megtartásával lehet. A csatlakozási szándékot
Fegyvernek Önkormányzat polgármesterének kell jelezni a csatlakozást megelőzően két
hónappal, aki a társult önkormányzatok polgármestereit 8 napon belül tájékoztatja. A
csatlakozás jóváhagyásához, a megállapodás módosításához együttes ülésen a
képviselőtestületek mindegyikének minősített többségű szavazata szükséges.
2. A társulási megállapodást felmondani a nevelési év utolsó napjával (augusztus 31.) lehet,
melyet 3 hónappal korábban kell kezdeményezni Fegyvernek Önkormányzat
polgármesterénél.
3. A társulási megállapodás jóváhagyásáról, megszűnéséről, módosításáról, az igazgató
kinevezéséről a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek együttes ülésén hozott
minősített többségű szavazata szükséges.
Az együttes ülés helyszínében a települési önkormányzatok polgármesterei állapodnak meg az
ülést megelőzően. Az ülés helyszínéről a megállapodást követően a fegyverneki polgármester
írásban értesíti a polgármestereket. *
4. A társulás megszűnése esetén az intézmény használatába adott vagyontárgyak leltár szerint
kerülnek vissza az érintett tulajdonos önkormányzathoz. A vagyontárgyak szaporulata a
finanszírozót illetik, közös finanszírozással létrehozott vagyontárgyak esetén - a III/2. pontra
figyelemmel – az önkormányzatok egyedileg döntenek.
A társulás megszűnése esetén az utolsó havi bérek és járulékok a társulást terhelik. A korábbi
kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik.
5. Az együttes képviselőtestületi ülések összehívásáról, napirendi pontjairól Fegyvernek
polgármestere gondoskodik. Az ülések időpontjáról előzetesen egyeztet a települési
polgármesterekkel. Az együttes ülések meghívóit a polgármesterek külön-külön küldik ki a
képviselőtestület tagjainak.
Az együttes ülés döntéshozatal módja:
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Az ülést a házigazda polgármestere, távolléte esetén a házigazda
alpolgármester nyitja meg, vezeti és zárja be.



Az alpolgármesterek a polgármesterekre vonatkozó szabályok szerint
látják el a helyettesítési feladatokat.

Az együttes ülés jegyzőkönyvét 8 pld-ban kell készíteni, ebből 2-2 pld-t Örményes és
Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének kell átadni.
Az együttes képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, s a jegyzőkönyv egy
példányának a Közigazgatási Hivatalhoz történő megküldéséről a székhely település
Fegyvernek önkormányzata gondoskodik.
6. Államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása.
6.1. Államigazgatási feladat- és hatáskör címzettje az óvodaigazgató, aki nevében a
telephelyek intézményvezetői járnak el. Az intézményvezetők tevékenységükről az
óvodaigazgatót hetente a 6.3. pont szerinti napokon tájékoztatják.
Az óvodaigazgató részéről a kiadmányozás a 6.3. pont szerinti napokon történik,
kivéve a halaszthatatlan esetben történt intézkedést.
6.2. Az intézmény képviseletét az óvodaigazgató látja el, távollétében az SZMSZ-ben
meghatározottak szerint történik a helyettesítés.
Kiadmányozó az óvodaigazgató, távollétében az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.
6.3. Az óvodaigazgató személyes részvételét a társtelepüléseken (Örményes,
Kuncsorba) heti egy-egy alkalommal biztosítani kell.

VI. AZ INTÉZMÉNYBEN ALKALMAZOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI.
1.
A társulásban résztvevő önkormányzatok az alapító okiratban meghatározott
feladatokra munkaköri csoportonként az alábbi létszámot hagyják jóvá, melyeket a
közös fenntartású intézményben 2007. szeptember 1-től foglalkoztatnak:
Település

Fegyvernek

óvoda-

tagóvoda

igazgató

vezető

fejlesztő

gyógyped.

dajka

pedagóg.

adm.

karbantart.

1,5

1

Összesen

4

16

0,875

1,75

1,75

4,375

Kuncsorba

1

1

1,5

3,5

5,875

18,750

1

1

gazd.
vezető

Örményes
Összesen:

1

óvónő

1

0,2

0,2

13,5

16,75

1

1

1,5

1

A továbbiakban a létszámot mindig a tervkoncepcióban (költségvetésben) kell jóváhagyni. *
2. A munkáltatói jogokat az óvodaigazgató gyakorolja, részjogkörű telephely vezető
kinevezése, felmentése esetén kikéri az érintett települések polgármestereinek
(képviselőtestületeinek) véleményét. A polgármesterek véleményét a kinevezést, felmentést 5
nappal megelőzően írásban kell megadni.

39,2

47,075
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VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.
1. Az intézményi társulás gazdasági munkájáról a polgármesterek évente beszámolnak a
képviselőtestületeknek az igazgató bevonásával , melyet az igazgató készít el, és minden év
április 20-ig megküld a fenntartó önkormányzatok polgármestereinek.

Az intézmény szakmai munkájáról az alapító önkormányzatok polgármestereivel egyeztetett
időpontban számol be az óvodaigazgató az érintett önkormányzatoknak.
2. E megállapodás alapján a társult önkormányzatok intézményi alapító okiratot és szervezeti
és működési szabályzatot fogadnak el. Ezek figyelembevételével telephelyenként külön-külön
kell elkészíteni a házirendet, a szakmai programot.
3. Az intézményi társulás létrehozásáról, megszüntetéséről, a társuláshoz történő
csatlakozásról a képviselőtestületek külön-külön, minősített többséggel döntenek. Az éves
költségvetésről, módosításról, zárszámadásról az III/4-5. pont figyelembevételével Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
4. Az intézmény ellenőrzését Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség végzi.
5. Az intézményfenntartó társulási megállapodás időtartama: a társulási megállapodás
határozatlan időre szól.
6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
Kelt:
Fegyvernek, 2007.július ………..nap

Települési önkormányzatok képviselőtestülete nevében:

polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete

Huber Ferenc

Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete

Török Csaba

Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete

Rédai János

Záradék:
A társulási megállapodást Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes
Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
együttes ülésen hozott 158/2007.(VI.29.) sz. határozatával jóváhagyta, az abban foglaltakat
önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
* A 258/2007.(XII.11.)sz.határozattal mód.
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A Napközi Otthonos Óvoda 2007 évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt
előirányzatonként

(2007.szept.1-i társulás után 4 havi bér és járulék figyelembevételével)
Megnevezés

2007
2007
2007
Fegyvernek Örményes Kuncsorba
1

2

3

2007
3 tel.együtt
4

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

46210

6206

4217

56633

I. Működési bevételek

3378

382

284

4044

Ebből –étkezés
- egyéb

3312
66

382
0

284
0

3978
66

II. Támogatások

0

0

0

0

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

6032

741

335

7108

6032
6032
0
0
0
0

741
741
0
0
0
0

335
335
0
0
0
0

7108
7108
0
0
0
0

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

VI. Hitelek

0

0

0

0

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

36800

5083

3598

45481

24019
4095
0
-1224
2248
7662
0

3475
585
910
-136
249
0
0

1185
270
420
1360
196
167
0

28679
4950
1330
0
2693
7829
0

KIADÁS ÖSSZESEN:

46210

6206

4217

56633

- Személyi juttatás

26175

2809

2328

31312

23939
2236

2663
146

2140
188

28742
2570

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
= Támogatás ért. működési célú pénzeszközök
- - Szoc.pol
- - átvett (c.önkorm.tól.)
- - átvett (külföldi magán forrásból)
- - Egyéb műk.célú
= Felhalmozási célú

- Előző évi pénzmaradv.igénybevétele
VIII. Intézményfinanszirozás
=normatív támogatás tásulás nélkül alap normativák
=normatív támogatás (45.000 Ft-ok)
=normatív támogatás (70.000 Ft-ok)
=korrekcio megállapodás szerint
= 13. havi bérhez állami pótigény
=önk. Kiegészítés(megállapodás szerint)
=önk. kiegészítés(kötött dologihoz)

= Bér
= Egyéb
- Járulékok
- Dologi kiadások
= Vásárolt élelmezés
=Kötött felhaszn.Dologi SZMK..pé.mar.,alapitv.-ból
=Kötött felhaszn. Dologi önkorm.
=Egyéb dologi

8104

892

712

9708

11931

1894

1177

15002

9344
0
0
2587

1123
0
0
771

619
0
0
558

11086
0
0
3145

0

611

0

611

0

611

0

611

39,2

4,375

3,5

47,075

- Pénzeszköz átadás
- Ellátottak pénzb. jutat.
- Felhalmozási kiadások
= Felujitás
= Beruházás(kötött felhaszn.eszk.besz.)
- Tartalék
=tartalék
- létszám

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete 2009. február 12-i ülésére a Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 139.607 e Ft, ezt javaslom
csökkenteni 500 e Ft-tal így 139.607 e Ft-ra változik az intézményi költségvetés főösszege.
Az előirányzat módosítás részletesen az alábbi:
Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzatát javaslom csökkenteni 241 e Ft-tal.
Javaslatom oka az alábbi:
A.) Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat módosításának oka:
1.) Személyi juttatások: Az előirányzatot javaslom növelni 90 e Ft-tal az évközi személyi
változások miatt. Ezen belül a bért 28 e Ft-tal; az egyéb személyi kiadásokat 62 e Ft-tal.
2.) Járulékok: Az előirányzatot 223 e Ft-tal kell csökkenteni a teljesítésekre tekintettel.
3.) Dologi kiadások: Előirányzatát javaslom 108 e Ft-tal csökkenteni mert az irodaszer,
nyomtatvány beszerzés kiadásra a tervezettnél kevesebbet fordított a Körjegyzőség.
B.) Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzat módosításának oka:
Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzatát javaslom csökkenteni 241 e Ft-tal.
Örményes Község kiadási előirányzatát javaslom csökkenteni 259 e Ft-tal.
C.) Örményes Község kiadási előirányzat módosításának oka:
1.) Személyi juttatások: Az előirányzatát javaslom növelni 50 e Ft-tal az évközi személyi
változások miatt. Ezen belül a bér nem változik, az egyéb személyi juttatás nő 50 e Ft-tal.
2.) Járulékok: Az előirányzatot javaslom csökkenteni 40 e Ft-tal teljesítésekre tekintettel.
3.) Dologi kiadások: Az előirányzatot javaslom csökkenteni 269 e Ft-tal, mert az irodaszer,
nyomtatvány beszerzésre a tervezettnél kisebb összeget fordított a Körjegyzőség.
D.) Örményes Község bevételi előirányzat módosításának oka:
Örményes Község bevételi előirányzatát javaslom csökkenteni 259 e Ft-tal.
A kiadások és bevétek alakulása részletesen az alábbi:
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511531)
FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

-

1. Személyi juttatások
= Bér
- Teljes munkaidőben fogl. rendszeres sz. juttatás
- Részmunkaidőben foglalkoztatott
köztisztviselők rendszeres személyi
juttatása
- Alkalmi fizikai munkavállalók bére
= Egyéb
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.
juttatásai
- Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása
- Köztisztviselők közlekedési támogatása

-

1

+
-

30
1

-

629

+

+
28

+

62

241

90

+ 695
+ 30

( munkába járás miatt )

- Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hj.
- Rész. időben fogl. köztisztvis. szem.kapcs.
ktg.tér.
2. Járulékok
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása
- Természetbeni egb.jár. kiad. ei.
- Pénzbeni egb. jár kiad. ei.
- Munkaadói jár. kiad. ei.
3. Dologi kiadások
- Irodaszer, nyomtatvány beszerz.
- Folyóirat beszerzés előirányzat
- Egyéb információ hordozó beszerzés
- Hajtó és kenőanyag beszerzés előir.
- Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term besz.
- Egyéb készlet beszerzés előirányzata
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás,progr.köv
- Bérleti és lízingdíjak
- Gázenergia szolg. díj
- Villamos energia szolg. díjak
- Víz és csatorna díjak ei.
- Karbantartás, kisjavítás szolg. díj ei.
- Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. ei.
- Vásárolt közszolgáltatások kiadása
- Vásárolt termékek és szolg. ágfája
- Belföldi kiküldetés előir.
- Reprezentáció előir.
- Egyéb dologi kiadás előir.
- Munkáltató által fizetett szja.
- Különféle adók, díjak, egyéb befizetések
FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1. Intézményfinanszírozás
1.) Önkormányzati kiegészítés
2. Működési bevételek
- Igazgatás szolgáltatási díjbevétel

-

3

-

31

-

166
32
4
21

+
+
+
+
+
+
+
+

157
36
52
4
50
2
13
31
63
87
91
5
158
14
152
189
6
2
1
4
5

-

223

-

108

-

106

-

135

-

106

-

126

-
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( 2007;2008. évi kifüggesztés díjai
átvezetés Örményes szakfeladatra )

- Felügyeleti jell.tev.díjbevétele
(telephely engedélyek kiadása )

2

241

Fegyvernek Nagyközség kiadási
előirányzat összesen

-

Fegyvernek Nagyközség bevételi
előirányzat összesen

- 241

241

ÖRMÉNYES KÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511532)

-

ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

1. Személyi juttatások
= bér
= egyéb
- Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása

+

+
50

+
0
50

50

-

40

-

269

-

399

+

140

259

( közigazgatási alapvizsga, tandíj miatt )

2. Járulékok
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási
Előirányzata
- Természetbeni egészségbiztosítási jár. kiad.ei.
- Munkaadói járulék ei.
3. Dologi kiadások
- Irodaszer, nyomtatvány besz. ei.
- Folyóirat kiad. ei.
- Egyéb készlet beszerzés
- Nem adatátviteli c. távközlési díj ei.
- Gázenergia szolgáltatási díj

-

30

-

6
4

+
-

49
50
11
2
18

-

10
5
30
11
63
17
10
5
10

( előirányzat túltervezése miatt )

- Villamos energia szol. Ei.
- Víz és csatorna díjak
- Karbantartás, kisjavítás szolg.
- Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.ei
- Vásárolt közszolgáltatások előirányzata

- Vásárolt term.és szolg. áfa
- Belföldi kiküldetés előirányzata
- Munkáltató által fizetett szja.
- Különféle adók, díjak egyéb bef.

-

ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

1.)Intézményfinanszírozás
1.) Önkormányzati kiegészítés
2.) Működési bevételek
- Igazgatás szolgáltatási díjbevétel
( 2007;2008. évi kifüggesztés díjai )

259

- 399
+ 140

Örményes Község kiadási
előirányzat összesen

-

Örményes Község bevételi
előirányzat összesen

-

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Fegyvernek, 2009. február 04.
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259

259

…………………./2009.( 02.26.) sz.
önkormányzati határozat
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30)
Korm. rendelet 29. § (7) értelmében
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi
költségvetés módosítását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:
1.) Török Csaba polgármester
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Örményes
5.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
6.) Képviselőtestületek tagjai

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
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5

……………/2009.(II……….) sz.

határozati javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulási Megállapodás módosítása
Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete,
Örményes
Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete a 128/2007.(VI.5.)
sz. határozattal elfogadott és a 259/2007.(XII.11.) sz. határozattal módosított Társulási
Megállapodást 2009. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Megállapodás I/4. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi
vonzata, a képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat
kezdeményezésére. Ha a jogszabály erejénél fogva kell módosítani a
Megállapodást, erről Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete dönt, melyet a
megállapodó felek tudomásul vesznek. Az erről szóló határozatot Fegyvernek
Önkormányzata 8 napon belül megküldi a társult önkormányzatoknak.”
2.) A Megállapodás III/3. pont kiegészül: „Az éves költségvetés végrehajtása során
felmerülő vitás kérdésekről a polgármesterek egyeztetnek és döntéshozatalra az
érintett képviselőtestületeknek előterjesztést tesznek.”
3.) A Megállapodás III/5. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi új rendelkezés
lép:
„5.) Az intézményvezető a telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet
megelőző november 15-ig, az éves költségvetést a tárgyév január 31-ig, a
zárszámadást a tárgyévet követő március 31-ig, a költségvetés módosítást
január 31-ig, április 30-ig, augusztus 31-ig és november 30-ig kell elkészíteni
telephelyenként, és az érintett önkormányzatok képviselőtestületeinek
határozattal jóváhagyni. A határozathozatalt követő 3 napon belül kell
megküldeni az intézményvezetőnek, aki elkészíti az intézményre vonatkozó
összesített javaslatot. Az intézmény tervkoncepciója, költségvetése,
zárszámadása a fegyverneki önkormányzat költségvetésébe, zárszámadásába
épül be.”
4.) A Megállapodás III. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
„6.) Ha az adott települési önkormányzat területén működő tagintézményekre
tekintettel kapott bevételek, támogatások a költségvetésben kimutatott
költségek vonatkozásában többlet keletkezik, úgy azok kölcsönös
beszámítását szerződő felek tudomásul veszik (nem kell a IV/5. pont szerinti
kiegészítést fizetni).”
5.) A Megállapodás IV/4. pontjából a „A működési forrás kiegészítés,
(szociálpolitikai támogatás, normatíva kiegészítés) éves költségvetésben tervezett
összeg egy hónapra eső részét a tárgyhót megelőző hó 30-ig kell átutalni.” szöveg
hatályát veszti.
6.) A Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 5.) ponttal:
„5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a
központi forrásokat kiegészítik.
a.) Szociálpolitikai támogatás címén az ellátottak térítési díja a kiadásokat
nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik.
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b.) A működési költségre nyújtott központi forrás (állami támogatás)
telephelyre jutó költségét – amennyiben az nem fedezi – 100 %-ra
kiegészítik.
Az a.) és b.) pontban szereplő kiegészítések éves költségvetésben tervezett
összegének egy hónapra eső részét a tárgyhó 30. napjáig a Fegyverneki
önkormányzat részére átutalják.”
7.) A Megállapodás V. fejezet 5.) pontjában a „székhely település” helyébe
„Fegyvernek önkormányzat” szöveg lép.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Örményes Önkormányzat Polgármestere
Kuncsorba Önkormányzat Polgármestere
Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestületek tagjai
Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. január 14.
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DŐLT BETŰVEL, VASTAGON SZEDETT SZÖVEG MÓDOSÍTÁSRA, ÁTHÚZOTT SZÖVEG
TÖRLÉSRE JAVASOLT
128/2007.(VI.5.) sz. határozat melléklete
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosítással egységes szerkezetben
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek, Felszabadulás út 171.,
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Felszabadulás út 16. és Kuncsorba
Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26. a feladatok hatékonyabb és
színvonalasabb ellátása, továbbá a költségtakarékosság érdekében, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló1997. évi CXXXV. tv. 8. §. alapján
2007. július 1-i hatállyal
közös üzemeltetéssel
intézményfenntartó társulást hoznak létre az alábbiak szerint:
A társulás célja: A társulást alkotó önkormányzatok képviselőtestületei a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. (4) bekezdésében előírt kötelező és önként vállalt
szociális feladatokat a szociális igazgatásról és ellátásról 1993. évi III. tv-ben
meghatározott szociális alapellátási feladatokat közösen Mikro-térségi keretek
között a szociális intézmények integrálásával magasabb színvonalon kívánják
ellátni.
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A közösen fenntartott intézmény
neve:
székhelye:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 173.

telephelyei:
Fegyvernek
1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
2. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Felszabadulás u. 173.
3. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Felszabadulás u. 40.
4. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Ady E. u. 42.
Örményes
Napraforgó Gondozási Központ Örményes, Iskola u. 25. részjogkörű telephely
Kuncsorba
Szociális Alapszolgáltatási Központ Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35. részjogkörű
telephely
2. Az intézményfenntartók neve, székhelye
 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.
 Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Felszabadulás út
16.
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 Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. út
26.
3. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ jogutódja a Napraforgó
Gondozási Központnak, Örményes, Iskola u. 25., Szociális Alapszolgáltató Központnak,
Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35. és a Gondozási Központnak (Alapszolgáltatási Központ)
Fegyvernek, Felszabadulás u. 173.
4. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában alapítók és fenntartók nevében a felügyeleti
szerv jár el.
Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi vonzata, a
képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat kezdeményezésére. Ha a
jogszabály erejénél fogva kell módosítani a Megállapodást, erről Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete dönt, melyet a megállapodó felek tudomásul vesznek. Az erről szóló
határozatot Fegyvernek Önkormányzata 8 napon belül megküldi a társult
önkormányzatoknak.

II.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖR
1. Az intézmény ellátja az alapító önkormányzatok közigazgatási területén az
intézmény igazgatójának irányításával, de szakmailag külön-külön a
szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. (1) és (4)
bekezdése szerinti
 étkeztetést
 házi segítségnyújtást
 családsegítést
 nappali ellátást (időskorúak ellátása), valamint
 a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 39. §. szerinti gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a 40. §.
(2) bek. d.) pontja szerinti helyettes szülői szolgáltatást.
2. Az intézmény jogállása:
 önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
 vezetője az igazgató, aki magasabb vezetőnek minősül
 részjogkörű telephely élén vezető áll, aki vezetőnek minősül
 az igazgató kinevezési rendje:
A megalakulástól egy évig a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.
évi
XXXIII.
tv.
végrehajtásáról
rendelkező
257/2000.(XII.26.) korm.rendelet 4. §. alapján a Fegyvernek
Gondozási (Alapszolgáltatási) Központ jelenlegi vezetője (Barta
Józsefné), ezt követően nyilvános pályázat útján, a társult
önkormányzatok képviselőtestületei együttes ülésen bízzák meg
határozott időtartamra a vezetői feladatok ellátására, figyelemmel e
megállapodás V/3. pontjára.
 Egyéb munkáltatói jogokat Fegyvernek polgármestere gyakorolja.
 A részjogkörű telephely vezetők az igazgató irányítása mellett
önállóan szervezik és végzik a telephelyen, az alapító okiratban és
az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat.
3. Örményes és Kuncsorba részjogkörű telephelyein szakmai munka végzése
történik. A fegyverneki telephely végzi az intézmény könyvelését a
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költségvetés (módosítás), zárszámadás készítését, figyelemmel a III/4-5.
pontban foglaltakra.
Örményesi és kuncsorbai részjogkörű telephelyen a készpénzgazdálkodást
ellátmány formájában kell megoldani.
A könyvelés részjogkörű telephelyenként elkülönítetten történik.
4. Részjogkörű telephely vezetője: Javaslatot tesz a telephely karbantartására,
véleményezi a telephelyen irányítása alatt lévő dolgozók kinevezését, az
intézmény szakmai programját kiegészítheti sajátos telephelyre jellemző
programokkal. A költségek szakmai teljesítés indokoltságát igazolja (belső
szabályok alapján).

III. A KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK ARÁNYA ÉS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI.
1. A fenntartó önkormányzatok a feladatellátáshoz saját telephelyeikre ingyenes használati jogot
biztosítanak
 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 173.
 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 40.
 5231. Fegyvernek, Ady E. u. 42.
 5412. Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35.
 5222. Örményes, Iskola u. 25. sz. alatti épületekre.
2. Az intézmény működésének és feladatellátásának forrását képezik:
Az intézmény egységes költségvetést készít, ezen belül:
a) Részjogkörű telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat részére nyújtott
normatív állami hozzájárulás, állami támogatás.
b) Részjogkörű telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat által saját
tagintézménye részére adott forrás kiegészítés.
c) Részjogkörű telephelyenként a saját bevétel (pl. térítési díjak).
d) Részjogkörű telephelyenként az egyéb bevételek.
e) Az ingatlanok felhalmozási kiadásaihoz (beruházás, felújítás) szükséges forrást a
települési önkormányzatok egyedileg biztosítják. A karbantartásokat a bevétel erejéig a
részjogkörű telephelyek külön tervezik meg.
f) A közösen létrehozott egyéb fejlesztések finanszírozásáról az önkormányzatok egyedileg
döntenek.
g) Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb költségeket és bevételeket részjogkörű
telephelyenként elkülönítetten kell kimutatni. A részjogkörű telephelyen keletkező állami
(normatív és kiegészítő) finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a települési
önkormányzatok viselik.
h) A részjogkörű telephelyenként kimutatott pénzmaradvány felhasználásáról az érintett
önkormányzatok döntenek. *
3. A normatív és kiegészítő állami hozzájárulás (a Magyar Köztársaság adott év költségvetéséről szóló
törvényben) és állami támogatás részjogkörű telephelyenként illeti meg az adott településen működő
részjogkörű telephelyet. A részjogkörű telephelyet megillető hozzájárulásokat az elemi
költségvetésben kell kiszámolni és azt valamennyi önkormányzatnak meg kell küldeni. *
Az éves költségvetés végrehajtása során felmerülő vitás kérdésekről a polgármesterek egyeztetnek és
döntéshozatalra az érintett képviselőtestületeknek előterjesztést tesznek.
4. A telephelyek működésével, fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat szakfeladatonként
kiemelt előirányzatonként és telephelyre összesítetten kell kimutatni az éves tervkoncepció, az éves
költségvetés (módosítás) és zárszámadás elkészítéséhez.
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5. A telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző november 15-ig, az éves
költségvetést a tárgyév január 15-ig, a zárszámadást tárgyévet követő március 15-ig, a költségvetés
módosítást a tárgy negyedévet követő 20-ig kell elkészíteni telephelyenként, és az érintett fenntartó
önkormányzatok képviselőtestületeinek határozattal jóváhagyatni, melyet a döntést követően 8 napon
belül kell megküldeni az igazgatónak, aki elkészíti az intézményre vonatkozó összesített javaslatot. Az
intézmény tervkoncepciója, költségvetése, zárszámadása Fegyvernek önkormányzat költségvetésébe,
zárszámadásába épül be.
5. Az intézményvezető a telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző november 15-ig,
az éves költségvetést a tárgyév január 31-ig, a zárszámadást a tárgyévet követő március 31-ig, a
költségvetés módosítást január 31-ig, április 30-ig, augusztus 31-ig és november 30-ig kell
elkészíteni telephelyenként, és az érintett önkormányzatok képviselőtestületeinek határozattal
jóváhagyni. A határozathozatalt követő 3 napon belül kell megküldeni az intézményvezetőnek, aki
elkészíti az intézményre vonatkozó összesített javaslatot. Az intézmény tervkoncepciója,
költségvetése, zárszámadása a fegyverneki önkormányzat költségvetésébe, zárszámadásába épül be.
6.) Ha az adott települési önkormányzat területén működő tagintézményekre tekintettel kapott
bevételek, támogatások a költségvetésben kimutatott költségek vonatkozásában többlet keletkezik,
úgy azok kölcsönös beszámítását szerződő felek tudomásul veszik (nem kell a IV/5. pont szerinti
kiegészítést fizetni).

IV. ALAKULÁSKORI KÖLTSÉGELHATÁROLÁS, INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSE
1. Költségvetés kiemelt előirányzatonként (2007. július 1-től 2007. december 31-ig)
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Fegyvernek

Örményes

Kuncsorba

Összesen

1

2

3

4

Megnevezés
BEVÉTEL ÖSSZESEN:

29 356

7 250

10 855

47 461

I Működési bevételek

10 811

2 058

2 338

15 207

10 811

2 058

2 338

15 207

Ebből: étkezésre

9 311

2 045

2 338

13 694

Ebből: egyéb

1 500

13

-

1 513

IV. Támogatás értékű bevételek

1 651

589

1 008

3 248

-Tám. ért. működési bevétel

1 651

589

1 008

3 248

= szoc.pol. támogatás

1 651

589

1 008

3 248

VIII. Intézményfinanszírozás

16 894

4 603

7 509

29 006

12 824

3 460

5 720

22 003

4 070

1 143

1 789

7 002

KIADÁS ÖSSZESEN:

29 356

7 250

10 855

47 460

- Személyi juttatás

10 822

2 315

2 542

15 679

= Bér

8 713

2 106

2 302

13 121

= Egyéb

2 109

209

240

2 558

- Intézményi működési bevétel

=Normatíva
= Kiegészítő támogatás

- Járulékok

3 003

645

769

4 417

14 252

3 981

4 426

22 659

= Vásárolt élelmezés

11 786

2 630

3 782

18 198

= Kötött dologi kiadás

450

450

450

450

- Dologi kiadások

- phszichológus foglalkoztatása
= Egyéb dologi kiadások
- Tartalék
- Létszám
= Üres álláshely

- Létszám összesen
*0,5 fő üres álláshely

2 016

1 351

644

4 011

1 279

309

3 118

4 706

13,60

3,125

4,00

20,725

0,50

14,10

0,50

3,125

4,000

21,225

8
2. A IV/1. pont szerinti új intézmény költségvetésénél a július hó 1-től járó bérek és járulékaik az
egyéb költségeknél az intézmény megalakulását követően keletkezett ráfordítások vannak tervezve. A
korábbi kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik. A bevételek július 1. utáni időszakra
lettek megtervezve.
3. Amennyiben az átmeneti bevételek és kiadások terhelése vagy jóváírása vitatható, a polgármesterek
a jegyzők bevonásával egyeztetnek.
4. Az önkormányzatok az intézményt illető működési vagy fejlesztési forrásainak kiegészítését a
fegyverneki önkormányzat 11745066-15409993 számú számlájára kell átutalni, melyet fejlesztés
esetében a fegyverneki önkormányzat köteles 5 napon belül az intézmény számlájára átutalni. A
működési forrás kiegészítés, (szociálpolitikai támogatás, normatíva kiegészítés) éves költségvetésben
tervezett összeg egy hónapra eső részét a tárgyhót megelőző hó 30-ig kell átutalni.
5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a központi forrásokat
kiegészítik.
a.) Szociálpolitikai támogatás címén az ellátottak térítési díját, valamint az
étkezésre nyújtott állami normatívát (kiegészítő normatívát) az
élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik.
b.) A működési költségre nyújtott központi forrás (normatív támogatás)
telephelyre jutó költségét – amennyiben az nem fedezi – 100 %-ra
kiegészítik.
Az a.) és b.) pontban szereplő kiegészítések éves költségvetésben tervezett
összegének egy hónapra eső részét a tárgyhó 30. napjáig a Fegyverneki
önkormányzat részére átutalják.

V.

AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ÉS A
MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ELSZÁMOLÁS
RENDJE.
1. Az intézményfenntartó társuláshoz csatlakozni e megállapodásban rögzített elveknek
megfelelően az intézmény önállóságának megtartásával lehet. A csatlakozási szándékot
Fegyvernek önkormányzat polgármesterének kell jelezni a csatlakozást megelőzően két
hónappal, aki a társult önkormányzatok polgármestereit 8 napon belül tájékoztatja. A
csatlakozás jóváhagyásához, a megállapodás módosításához együttes ülésen a
képviselőtestületek mindegyikének minősített többségű szavazata szükséges.
2. A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet, melyet 3 hónappal
korábban kell kezdeményezni Fegyvernek önkormányzat polgármesterénél.
3. A társulási megállapodás jóváhagyásáról, megszűnéséről, módosításáról, az igazgató
kinevezéséről a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek együttes ülésén hozott
minősített többségű szavazata szükséges.
Az együttes ülés helyszínében a települési önkormányzatok polgármesterei állapodnak meg az
ülést megelőzően. Az ülés helyszínéről a megállapodást követően a fegyverneki polgármester
írásban értesíti a polgármestereket. *
4. A társulás megszűnése esetén az intézmény használatába adott vagyontárgyak leltár szerint
kerülnek vissza az érintett tulajdonos önkormányzathoz. A vagyontárgyak szaporulata a
finanszírozót illetik, közös finanszírozással létrehozott vagyontárgyak esetén - a III/2. pontra
figyelemmel – az önkormányzatok egyedileg döntenek.
A társulás megszűnése esetén az utolsó havi bérek és járulékok a társulást terhelik. A korábbi
kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik.
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5. Az együttes képviselőtestületi ülések összehívásáról, napirendi pontjairól Fegyvernek
polgármestere gondoskodik. Az ülések időpontjáról előzetesen egyeztet a települési
polgármesterekkel. Az együttes ülések meghívóit a polgármesterek külön-külön küldik ki a
képviselőtestület tagjainak.
Az együttes ülés döntéshozatal módja:
 Az ülést a házigazda polgármestere, távolléte esetén a házigazda
alpolgármester nyitja meg, vezeti és zárja be.


Az alpolgármesterek a polgármesterekre vonatkozó szabályok szerint
látják el a helyettesítési feladatokat.

Az együttes ülés jegyzőkönyvét 8 pld-ban kell készíteni, ebből 2-2 pld-t Örményes és
Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének kell átadni.
Az együttes képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, s a jegyzőkönyv egy
példányának a Közigazgatási Hivatalhoz történő megküldéséről Fegyvernek önkormányzat
gondoskodik.
6. Államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása.
6.1. Államigazgatási feladat- és hatáskör címzettje az igazgató, aki nevében a telephelyek
intézményvezetői járnak el. Az intézményvezetők tevékenységükről az igazgatót hetente a 6.3.
pont szerinti napokon tájékoztatják.
Az igazgató részéről a kiadmányozás a 6.3. pont szerinti napokon történik, kivéve a
halaszthatatlan esetben történt intézkedést.
6.2. Az intézmény képviseletét az igazgató látja el, távollétében az SZMSZ-ben
meghatározottak szerint történik a helyettesítés.
Kiadmányozó az igazgató, távollétében az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.
6.3. Az igazgató személyes részvételét a társtelepüléseken (Örményes, Kuncsorba) hetente
egy-egy alkalommal biztosítani kell.

VI.

AZ INTÉZMÉNYBEN ALKALMAZOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI.

1. A társulásban résztvevő önkormányzatok az alapító okiratban meghatározott feladatokra
munkaköri csoportonként az alábbi létszámot hagyják jóvá, melyeket a közös fenntartású
intézményben 2007. július 1-től foglalkoztatnak:
Csorba Mikro-térség Szociális Alapszolgáltatási Központ:
Össz.
Stat.létsz.
Fegyvernek telephely
 igazgató
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
 vezető, ig.helyettes
 családgondozó(gyermekjólét)
 családsegítés(szoc.segítők)
Nappali ellátás
3 idősek klubja

Stat.lét.össz.

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő
1 fő
2 fő

1 fő
0,875 fő
0,875 fő
0,5 fő

1 fő
0,875fő

6 fő

3x1 fő

1,375 fő
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3x0,75 fő

5,25 fő

1 fő
2x0,75 fő
0,5 fő

2,5 fő
0,5 fő

1,6 fő
14,1 fő

Házi segítségnyújtás

3 fő

Étkeztetés

1 fő

Gazdasági csoport

3 fő

összesen:

18 fő

0,25 fő
0,85 fő
0,5 fő
14,1 fő

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
4 fő

1 fő
0,75 fő
0,75 fő
0,75 fő
3,25 fő

0,875 fő
0,75 fő
0,75 fő
0,75 fő
3,125 fő

1 fő
2 fő
1 fő
4 fő

1 fő
2 fő
1 fő
4 fő

Örményesi telephely:
részjogkörű intézményvezető
(gyermekjóléti)
Családsegítés
Nappali ellátás Id.klubja
Házi segítségnyújtás
összesen:

Kuncsorbai telephely:
részjogkörű intézményvez.(családsegítés,
gyermekjóléti)
1 fő
Nappali ellátás Idősek Klubja
2 fő
Házi segítségnyújtás
1 fő
összesen:
4 fő
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Tényleges
Fegyvernek
18 fő
Örményes
4 fő
Kuncsorba
4 fő
összesen:
26 fő

Statisztikai létsz.
14,1 fő
3,125 fő
4 fő
21,225 fő

A továbbiakban a létszámot mindig a tervkoncepcióban (költségvetésben) kell jóváhagyni. *
2. A munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja, részjogkörű telephely vezető kinevezése,
felmentése esetén kikéri az érintett települések polgármestereinek (képviselőtestületeinek)
véleményét. A polgármesterek véleményét a kinevezést, felmentést 5 nappal megelőzően
írásban kell megadni.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.
1. Az intézményi társulás gazdasági munkájáról a polgármesterek évente beszámolnak a
képviselőtestületeknek az igazgató bevonásával, melyet az igazgató készít el, és minden év
április 20-ig megküld a fenntartó önkormányzatok polgármestereinek.
Az intézmény törvényben előírt szakmai munkájáról, gyermekvédelemről az alapító
önkormányzatok polgármestereivel egyeztetett időpontban számol be az igazgató.
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2. E megállapodás alapján a társult önkormányzatok intézményi alapító okiratot és Szervezeti
és Működési Szabályzatot fogadnak el. Ezek figyelembevételével telephelyenként külön-külön
kell elkészíteni a házirendet, a szakmai programot.
3. Az intézményi társulás létrehozásáról, megszüntetéséről, a társuláshoz történő
csatlakozásról a képviselőtestületek külön-külön, minősített többséggel döntenek. Az éves
költségvetésről, módosításról, zárszámadásról a III/4-5. pont figyelembevételével Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
4. Az intézmény ellenőrzését Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség végzi.
5. Az intézményfenntartó társulási megállapodás időtartama: határozatlan időre szól.
6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
Kelt:
Fegyvernek, 2007. év június 6.

Települési önkormányzatok képviselőtestülete nevében:

polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Huber Ferenc

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Török Csaba

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Rédai János

Záradék:
A társulási megállapodást Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes
Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
együttes ülésen hozott 128/2007.(VI.5.) sz. határozatával jóváhagyta, az abban foglaltakat önmagukra
nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
* A 259/2007.(XII.11.) sz.határozattal mód.

……………/2009.(II….....) sz. határozati javaslat
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Megállapodásának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete a 46/2007.(III.26.) sz. határozattal jóváhagyott és a
260/2007.(XII.11.) sz. határozattal módosított Megállapodást 2009. január 1-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Megállapodás III/3. pontjának hatodik franciabekezdésében a „csütörtöki
napon” szöveg helyébe „szerdai napon” szöveg kerül.
2.) A Megállapodás V. fejezete kiegészül az alábbi 8.) ponttal:
„8.) Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi
vonzata, a képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat
kezdeményezésére. Ha a jogszabály erejénél fogva kell módosítani a
Megállapodást, erről Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete dönt,
melyet Örményes Önkormányzata tudomásul vesz. Az erről szóló határozatot
Fegyvernek Önkormányzata 8 napon belül megküldi Örményes
Önkormányzatának.”

3.) A Megállapodás VI. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
„6.) Ha a kapott támogatásnál a költségvetésben kimutatott költségek
vonatkozásában többlet keletkezik, úgy annak kölcsönös beszámítását
szerződő felek tudomásul veszik (nem kell finanszírozás kiegészítést fizetni).”
4.) A Megállapodás VII. fejezet 1.) pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
(A Körjegyzőség saját bevétele Örményes Község Önkormányzatának
hozzájárulását csökkenti)
„a (2) bekezdés szerint,” (melyet a zárszámadáskor kell érvényesíteni.)
5.) A Megállapodás VII. fejezet 2.) pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
(Amennyiben a Körjegyzőség)
„az (1) bekezdés szerinti saját” (bevételei meghaladják az 500 eFt-ot, az 500 eFton felüli rész 50-50 %-ban a két önkormányzat hozzájárulását csökkentik.)

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Örményes Önkormányzat Polgármestere
Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal Örményes, Fegyvernek
Képviselőtestületek tagjai

Fegyvernek, 2009-01-15.

FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG
MEGÁLLAPODÁSA
módosítással egységes szerkezetben
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete az önkormányzatok működésének magasabb színvonalon történő elvégzése,
valamint a lakosság önkormányzati és egyéb ügyeinek magasabb színvonalon történő ellátása és
költségmegtakarítása érdekében az alábbiakban állapodnak meg:

I.

Általános rendelkezések

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (Fegyvernek, Felszabadulás u.
171.) és Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Örményes, Felszabadulás út
16.) elhatározzák, hogy 2007. április 1-i hatállyal határozatlan időre Körjegyzőséget hoznak
létre.
2.) A Körjegyzőség székhelye:
Fegyvernek nagyközség
címe: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
A Körjegyzőség neve:
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
címe: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
3.) A Körjegyzőség működési helye:
a. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
b. Örményes, Felszabadulás út 16.
4.) A Körjegyzőség illetékességi területe Fegyvernek és Örményes községek közigazgatási
területével egyezik meg.
5.) A Körjegyzőség hivatali bélyegzőjének felirata: Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
6.) A Körjegyzőség működése során mindkét önkormányzat törekszik arra, hogy az
önkormányzatok anyagi érdekei ne sérüljenek.
7.) A Körjegyzőség felügyeleti szerve:
a. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
b. Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
8.) A Körjegyzőség megszűnését a felügyeleti szervek kezdeményezhetik, a megszűnést megelőző
3 hónappal. Megszűnés esetén a 217/1998.(XII.31.) Korm.r. szerint kell eljárni.
II.

A Körjegyzőség feladata, hatásköre, illetékessége
1.) A Körjegyzőség Fegyvernek nagyközség és Örményes község képviselőtestületei által
létrehozott egységes hivatal, mely mindkét önkormányzat tekintetében:






ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselőtestület, bizottság) kapcsolódó
adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, a
vezetést segítő funkciókat, valamint a belső munkaszervezési igazgatási teendőket,
előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester
irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett,
előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések
végrehajtásának megszervezéséről,
a képviselőtestületek hatáskörébe tartozó intézményirányítási feladatokat,
Fegyvernek nagyközség és Örményes község önkormányzatok szakfeladatai operatív
gazdálkodásának irányítását, a részben önálló intézmények és szakfeladatok
könyvelését végzi, továbbá elkészíti a két önkormányzat költségvetését és
beszámolóját
III.
A körjegyző kinevezése, jogállása, a Körjegyzőség szervezete

1.) A Körjegyzőség élén az Ötv. 38. §. (3) bek. szerinti körjegyzői feladatokat ellátó jegyző áll.
2.) A körjegyzői feladatokat ellátó jegyző alkalmazásával kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat
Fegyvernek polgármestere gyakorolja. E tevékenysége során kikéri Örményes
polgármesterének véleményét.
3.) A körjegyzői feladatokat ellátó jegyző jogállása:
 a Körjegyzőség felelős vezetője
 gyakorolja a Körjegyzőség hatáskörébe tartozó hatósági jogköröket
 a polgármesterek egyetértésével – Fegyvernek polgármestere Fegyvernek
közigazgatási területére, Örményes polgármestere Örményes közigazgatási területére
vonatkozóan - kinevezi és felmenti a Körjegyzőség dolgozóit, gyakorolja a velük
kapcsolatos munkáltatói jogköröket
 szervezi a Körjegyzőség munkáját
 tanácskozási joggal részt vesz a képviselőtestületek ülésein.
 heti egy alkalommal, csütörtöki szerdai napon 9-14 óráig személyesen jelen van
Örményes község hivatali helyiségében
4.) A Körjegyzőség létszáma : 40,075 fő
Ebből: Fegyvernek: 34,2 fő
Örményes : 5,875 fő
Ezen belül:

Örményes

Fő

Csoportvezető
Műszaki
ügyintéző*2
Igazgatási
ügyintéző
Titk.ea.II. *4
Titk.előadó I.
Adó *3
Kv.pénzügy *1
Összesen

1

Átlag lsz.
Óra
Fő
1
8

1

Fegyvernek
Jegyző
Ig.csoport
Pü.csoport *5
Vagyon csop.
Csoportba
nem
tartozó
Összesen
KÖRJEGYZŐSÉG
MINDÖSSZESEN

0,75

6

1

1

8

1
1
1
1
7

0,625
1
0,875
0,625
5,875

5
8
7
5
47

Fő
1
7
11
9

Átl.lsz. fő
1
7
11
9

7

6,2

35

34,2

42

40,075

Megjegyzés: *1 A létszám 2007.IX.1-től, *2, *3, *4, *5 és a *-nélküli létszám 2007.IV.1-től lép
életbe.
A továbbiakban a létszám mindig a körjegyzőség költségvetésében kerül jóváhagyásra. *
5.) a.) A Körjegyzőség Ügyrenddel és SZMSZ-el rendelkezik, melyek az önkormányzatok
képviselőtestületei SZMSZ-ének mellékletét képezik.
b.) A köztisztviselők munkaköri leírását a körjegyző adja ki.

IV.
A Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje
A Körjegyzőség ügyfélfogadási rendjét az SZMSZ tartalmazza.
V.
A körjegyzői feladatokat ellátó jegyző főbb feladatai, a testületi ülések döntésének
előkészítése során
1.) A képviselőtestületek az eddigi gyakorlatnak megfelelően, SZMSZ-eik és munkatervük
szerint működnek, s önállóan döntenek, gazdálkodnak saját költségvetésük terhére, a saját
Polgármesteri Hivatalaik útján.

2.) A képviselőtestületi üléseket külön-külön, az érintett polgármester által megadott napirendi
pontokat tartalmazó, s az általa aláírt meghívó kiküldésével kell összehívni. A
képviselőtestületek együttes ülésének napirendi pontjait és helyét a polgármesterek együttesen
határozzák meg, s e meghívót a polgármesterek írják alá.
3.) Az együttes ülésen kötelezően tárgyalt napirendek és az ülések helyei:
a.) a Körjegyzőség éves költségvetését Örményes község Községháza. Az ülés időpontja:
minden év február hónap első csütörtök du. 15 óra.
b.) a Körjegyzőség zárszámadása: Fegyvernek nagyközség Községháza, ülés időpontja
minden év április hónap első csütörtök du. 15. óra.
c.) Az együttes ülés döntéshozatal módja:
 Az ülést a házigazda polgármestere, távolléte esetén a házigazda
alpolgármester nyitja meg, vezeti és zárja be.


Az alpolgármesterek a polgármesterekre vonatkozó szabályok szerint
látják el a helyettesítési feladatokat.



A Körjegyzőség költségvetését, zárszámadását érintő napirendek
tárgyalását Fegyvernek polgármestere terjeszti elő.



Amennyiben a költségvetés módosítása szükségessé válik, a testületi
ülés helyszíne:
- I. n. éves módosítás: Fegyvernek
- II.n.éves módosítás: Örményes
- III.n.éves módosítás: Fegyvernek
- IV.n. éves módosítás: Örményes



Az előadóhoz a képviselőtestületek tagjai, a tanácskozási joggal
meghívottak kérdést intézhetnek, melyre a vita előtt választ kell adni. A
kérdések időtartama maximálisan 2-2 perc, a válaszadás időtartama
maximálisan 2 perc lehet.



A napirendekhez a települési képviselők, a tanácskozási joggal
meghívottak szólhatnak hozzá. A vita során az ülést vezető
polgármester határozza meg a hozzászólások sorrendjét.



A hozzászólalások maximális időtartama 2 perc.



A képviselők és tanácskozási joggal meghívottak egy napirendnél két
alkalommal élhetnek a hozzászólás jogával.



Az ülést vezető polgármester figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a
tárgyalt témától.



A szavazás előtt a körjegyzői feladatokat ellátó jegyzőnek szót kell
adni, amennyiben ő törvényességgel kapcsolatos észrevételt kíván tenni.



Az ülést vezető polgármester rendre utasíthatja azt, aki a tanácskozás
méltóságát magatartásával sérti.



Az együttes ülésről (pl. a Körjegyzőség költségvetéséről,
zárszámadásáról, intézményi társulásról) a székhely település által
önálló
jegyzőkönyv
készül,
melyet
a
polgármesterek,
képviselőtestületenként egy-egy képviselő (hitelesítő) és a körjegyzői

feladatokat ellátó jegyző ír alá. A jegyzőkönyvhitelesítők ÁBC
sorrendben követik egymást.


Az együttes ülés jegyzőkönyvét 6 pld-ban kell készíteni, ebből 2 pld-t
Örményes Önkormányzat Képviselőtestületének kell átadni.

Minden év április hónapban – a zárszámadást követően - kerül sor a körjegyzői feladatokat
ellátó jegyző beszámolójára a Körjegyzőség munkájáról. A körjegyzői feladatokat ellátó
jegyző tájékoztatást ad működési területenként:



a Körjegyzőség működésének személyi, dologi feltételeiről
információk nyújtása a Körjegyzőségnél történő jelentősebb
eseményekről, igazgatási és költségvetési adatokról.

4.) A képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, s a jegyzőkönyv egy
példányának a Közigazgatási Hivatalhoz történő elküldéséről a körjegyzői feladatokat ellátó
jegyző gondoskodik.
5.) A képviselőtestületi üléseken a körjegyzői feladatokat ellátó jegyző köteles részt venni.
6.) A Körjegyzőség költségvetését és zárszámadását Fegyvernek Önkormányzat költségvetéséről
és zárszámadásáról készült rendelet tartalmazza.
7.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
együttes ülésen döntéseit határozati formában hozza. A határozatok sorszámozásának módja:
A határozatok a fegyverneki képviselőtestületi határozatok sorszámát követik, folyamatosan,
kihagyás nélkül.
Az V. fejezet 3/a-b. pontja szerinti döntéseket a határozathozatalt követően mindkét
önkormányzat képviselőtestülete külön-külön, a legközelebbi képviselőtestületi ülésen
rendeleti formában hozza meg úgy, hogy a jogszabályban meghatározott határidőre elfogadott
legyen. *
8.) Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi vonzata, a
képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat kezdeményezésére. Ha a
jogszabály erejénél fogva kell módosítani a Megállapodást, erről Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete dönt, melyet Örményes Önkormányzata tudomásul vesz. Az erről szóló
határozatot Fegyvernek Önkormányzata 8 napon belül megküldi Örményes
Önkormányzatának.

VI.
A Körjegyzőség fenntartási és működtetési költségeinek viselése
1.) A Körjegyzőség fenntartási és működtetési költségei:




a körjegyzői feladatokat ellátó jegyző, a Körjegyzőség köztisztviselőinek személyi
jellegű kiadásai és ezek járulékai, valamint e köztisztviselők egyéb – a
jogszabályokban és a képviselőtestületek együttes ülése által hozott döntéseiben
meghatározott juttatásai, költségtérítései,
a fenntartott hivatali épületek, helyiségek fenntartási, karbantartási, fűtési, villamos
energia ellátási, közüzemi költségei,




a Megállapodás I/3.) pontja szerinti épületek telefon-, posta, nyomtatvány-, papír-,
írószer költségei, az irodagépek karbantartási és javítási költségei, kis értékű tárgyi
eszköz és tárgyi eszközbeszerzés költségei,
a Körjegyzőség éves költségvetésében engedélyezett egyéb kiadások.

2.) A költségeket a Megállapodás 3.) pontja szerinti működési helyenként el kell különíteni.
3.) A Körjegyzőség fenntartásához való hozzájárulás:
a.) A Körjegyzőség 1.) pont szerinti költségeit a Körjegyzőséget létrehozó önkormányzatok a
saját működési helyükön felmerült költségek arányában viselik.
b.) A Körjegyzőség működéséhez biztosított állami támogatás a megnövekedett költségek
miatt a székhely településen marad.
c.) A Körjegyzőség működéséhez az éves költségvetésben tervezett összeg 1/12 részét
tárgyhót megelőző hó 26-ig kell átutalni, melyről tárgyévet követő február 28-ig kell
elszámolni.
4.) A Körjegyzőség költségeit a tervezés és beszámolás során elkülönítetten kell nyilvántartani, és
a zárszámadás (pénzmaradvány elszámolás) keretében elkülönítetten kell tájékoztatni kell a
képviselőtestületeket.
5.) A Körjegyzőség költségvetési tervezetét, koncepcióját az érintett képviselőtestületek
munkaterve szerinti ülésre a körjegyző terjeszti elő.
A Körjegyzőség tervkoncepciója a Fegyverneki Önkormányzat Képviselőtestülete
tervkoncepciójába épül be. Az Örményesi Önkormányzat tervkoncepciójában a Körjegyzőségnek
nyújtott támogatás összege szerepel. *
6.) Ha a kapott támogatásnál a költségvetésben kimutatott költségek vonatkozásában többlet
keletkezik, úgy annak kölcsönös beszámítását szerződő felek tudomásul veszik (nem kell
finanszírozás kiegészítést fizetni).
VII.
A Körjegyzőség bevételei
1.) A Körjegyzőség saját bevétele Örményes Község Önkormányzatának hozzájárulását a (2)
bekezdés szerint csökkenti, melyet a zárszámadáskor kell érvényesíteni.
2.) Amennyiben a Körjegyzőség az (1) bekezdés szerinti saját bevételei meghaladják az 500 eFtot, az 500 eFt-on felüli rész 50-50 %-ban a két önkormányzat hozzájárulását csökkentik.
VIII.
Alakuláskori költségelhatárolás
1.) A Körjegyzőség költségvetését az április 1. után keletkezett bér- és járulék költségek terhelik.
2.) Egyéb költségek a kifizetés napja szerint terhelik a költségvetést.
3.) A fenti költségelhatárolásokkal kell a Körjegyzőség költségvetését megtervezni.
Fegyvernek, 2007. március 28.

Örményes, 2007. március 28.

.................................................
Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete
Huber Ferenc polgármester

.................................................
Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete
Török Csaba polgármester

Jóváhagyta:
Fegyvernek Nagyközség és Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. március 26-án
tartott együttes ülésén.
*A 260/2007.(XII.11.) sz.határozattal mód.

Intézmény megnevezése: Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 1. sz. melléklet
2008. évi 4. sz. módosítás

BEVÉTEL ÖSSZESEN
I. Működési bevételek

2008. eredeti
2008. módosított
2008. javasolt
előirányzat
előirányzat
módosítás
Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes
114710
17200
120489
19118
-241
-259

-Intézményi működési bev.

2008. javasolt
módosítás
Körjegyzőség
összesen

2008. módosított
előirányzat
Fegyvernek Örményes
-500
120248
18859

2008. mód.
előirányzat
Körjegyzőség
összesen
139107

100

0

192

0

-135

+140

+5

57

140

197

100

0

192

0

-135

+140

+5

57

140

197

II. Támogatás értékű bevétel

0

0

1310

337

0

0

0

1310

337

1647

- Támogatás értékű mműködési
bevétel
= Egyéb támogatás értékű bevétel

0

0

1310

337

0

0

0

1310

337

1647

-

-

1310

337

0

0

0

1310

337

1647

III. Intézményfinanszírozás

114610

17200

117430

17945

-106

-399

-505

117324

17546

134870

-Önkormányzati kiegészítés

103969

17200

103950

17321

-106

-399

-505

103844

16922

120766

- Normatíva

4440

0

4440

0

0

0

0

4440

0

4440

- 13. havi bér+ járulékai

3638

0

3645

0

0

0

0

3645

0

3645

- 5%-os illetzmény növekmény

2563

0

3798

344

0

0

0

3798

344

4142

- Egyszeri bérkiegészítés

0

0

1597

280

0

0

0

1597

280

1877

IV. Pénzforg.nélk.bevétel

0

0

- Előző évi pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN

1557
1557

836
836

0
0

0
0

0
0

1557
1557

836
836

2393
2393

113879

18031

119658

19949

-241

-259

-500

119417

19690

139107

80293
69258

11683
10464

83654
71141

12965
11536

+90
+28

+50
0

+140
+28

83744
71169

13015
11536

96759
82705

11035

1219

12513

1429

+62

+50

+112

12575

1479

14054

23575
10011

3314
3034

25108
10040

3911
3073

-223
-108

-40
-269

-263
-377

24885
9932

3871
2804

28756
12736

0

0

856

0

0

0

0

856

0

856

0

0

856

0

0

0

0

856

0

856

I. Személyi juttatások
-Bér
-Egyéb
II.Járulékok
III.Dologi kiadások
IV. Felhalmozási kiadások
-Beruházás
Fegyvernek, 2008. december 04.

……………/2009.( II………..) sz.

határozati javaslat

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményfenntartó Társulási Megállapodás
módosítása
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete a 157/2007.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott
és 257/2007.(XII.11.) sz. határozattal módosított Társulási Megállapodást 2009. január 1-i
hatállyal történő módosításával az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Megállapodás I/1. (Általános rendelkezések) pontjában a
„Kuncsorba
Általános Iskola Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35. részjogkörű tagintézmény”
szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„Kuncsorba
a. Általános Iskola Kuncsorba, József A. u. 10%a. részjogkörű tagintézmény
b. Tornaszoba: Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35.”
1.) A Megállapodás I/5. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi vonzata, a
képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat kezdeményezésére. Ha
a jogszabály erejénél fogva kell módosítani a Megállapodást, erről Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt, melyet a megállapodó felek tudomásul
vesznek. Az erről szóló határozatot Fegyvernek Önkormányzata 8 napon belül
megküldi a társult önkormányzatoknak.”
2.) A II/2. pont „Évfolyamszám tagozatonként:” szöveg „Induló évfolyamán tagozatonként:”
szövegre módosul, és a táblázatok után kiegészül az alábbi szöveggel:
„Továbbiakban az Alapító Okirat és a költségvetési rendelet szerint kell meghatározni
az induló csoportok számát. „
3.) A Megállapodás III/2/g. pontjából a „mindaddig míg a foglalkoztatottak száma nem
változik (VI/pont). Az 500 eFt. feletti önkormányzati kiegészítést Fegyvernek 90 %-ban,
Örményes 10 %-ban átvállalja.” szöveg hatályát veszti és kiegészül az alábbi szöveggel:
„Ezt az összeget Fegyvernek önkormányzat 100 %-ra kiegészíti.”
4.) A Megállapodás III/2/h. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: „…döntenek, kivéve
Kuncsorba önkormányzatát, ahol a tagintézmény pénzmaradványa Fegyvernek
önkormányzatot illeti meg.”
5.) A Megállapodás III/3. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„Az éves költségvetés végrehajtása során felmerülő vitás kérdésekről a polgármesterek
egyeztetnek és döntéshozatalra az érintett képviselőtestületeknek előterjesztést
tesznek.”
6.) A Megállapodás III/5. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

2
„5.) Az intézményvezető a telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző
november 15-ig, az éves költségvetést a tárgyév január 31-ig, a zárszámadást a tárgyévet
követő március 31-ig, a költségvetés módosítást január 31-ig, április 30-ig, augusztus 31ig és november 30-ig kell elkészíteni telephelyenként, és az érintett önkormányzatok
képviselőtestületeinek határozattal jóváhagyni. A határozathozatalt követő 3 napon belül
kell megküldeni az intézményvezetőnek, aki elkészíti az intézményre vonatkozó
összesített javaslatot. Az intézmény tervkoncepciója, költségvetése, zárszámadása a
fegyverneki önkormányzat költségvetésébe, zárszámadásába épül be.”
7.) A Megállapodás III. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
„6.) Ha az adott települési önkormányzat területén működő tagintézményekre tekintettel
kapott bevételek és támogatások miatt a költségvetésben kimutatott költségek
vonatkozásában többlet keletkezik, úgy azok kölcsönös beszámítását szerződő felek
tudomásul veszik (nem kell a IV/5. pont szerinti kiegészítést fizetni).”
8.) A Megállapodás IV/4. pontjából „A működési forrás kiegészítés, (szociálpolitikai
támogatás, normatíva kiegészítés) éves költségvetésben tervezett összeg egy hónapra eső
részét a tárgyhót megelőző hó 30-ig kell átutalni.” szöveg hatályát veszti.
9.) A Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 5.) ponttal:
„5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a központi
forrásokat kiegészítik.
a.) Szociálpolitikai támogatás címén az ellátottak térítési díja a kiadásokat
nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik.
b.) A működési költségre nyújtott központi forrás (állami támogatás)
telephelyre jutó költségét – amennyiben az nem fedezi – 100 %-ra
kiegészítik.
Az a.) és b.) pontban szereplő kiegészítések éves költségvetésben tervezett
összegének egy hónapra eső részét a tárgyhó 30. napjáig a Fegyverneki
önkormányzat részére átutalják.”
10.)A Megállapodás V/5. pontjából a „székhely település” helyébe „Fegyvernek
önkormányzat” szöveg lép.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Örményes Önkormányzat Polgármestere
Kuncsorba Önkormányzat Polgármestere
Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestületek tagjai
Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. január 14
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DŐLT BETŰVEL, VASTAGON SZEDETT SZÖVEG MÓDOSÍTANI, ÁTHÚZOTT SZÖVEG
TÖRÖLNI JAVASOLT
157/2007.(VI.29.) sz. határozat melléklete
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosítással egységes szerkezetben
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek, Felszabadulás út 171.,
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Felszabadulás út 16. és Kuncsorba
Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26. a feladatok hatékonyabb és
színvonalasabb ellátása, továbbá a költségtakarékosság érdekében a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló1997. évi CXXXV. tv. 8. §. alapján
2007. szeptember 1-i hatállyal
közös üzemeltetéssel
intézményfenntartó társulást hoznak létre az alábbiak szerint:
A társulás célja: A társulást alkotó önkormányzatok képviselőtestületei a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. (4) bekezdésében előírt kötelező és önként vállalt
közoktatási feladatokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv-ben
meghatározott alapfokú nevelés és oktatás, valamint szakképzést közösen mikro
térségi keretek között az oktatási intézmények integrálásával magasabb színvonalon
kívánják ellátni.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A közösen fenntartott intézmény
Neve:
Székhelye:

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
5231. Fegyvernek, Dózsa György út 2.

Tagintézményei, telephelyei:
Fegyvernek
a. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézmény Székhely
Egység Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.
b. Iskolai Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b.
c. Tornaszoba Fegyvernek, Felszabadulás út 152.
d. Szakképző II. (tankonyha) Fegyvernek, Felszabadulás út 149.
e. Sárga Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 133.
f. Szakképző I. (varroda) Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
g. Szakképző III. (lakatosműhely) Fegyvernek, Felszabadulás út 161/a.
h. Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 31.
részjogkörű tagintézmény
h. Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 29.
Örményes
Szalai Sándor Általános Iskola Örményes, Iskola u. 24. részjogkörű
tagintézmény
Kuncsorba
Általános Iskola Kuncsorba, József A. u. 10/a. részjogkörű tagintézmény
Tornaszoba: Örményes, Dózsa Gy. u. 35.
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2. Az intézményfenntartók neve, székhelye
 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.
 Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Felszabadulás út
16.
 Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. út
26.
3. Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola jogutódja az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskolának (Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 2.), Móra Ferenc Általános Iskolának (Fegyvernek,
Felszabadulás u. 31.), Örményes Általános Iskolának (Örményes, Iskola u. 24.).
4. Tekintettel az Arany János Általános és Művelődési Központ (Kétpó, Almásy tér 2.) 2007.
augusztus 31-el történő megszűnésére, az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola az alábbi
közalkalmazottakat áthelyezéssel átveszi:
- Rédainé Csipes Erzsébet Törökszentmiklós, Zalka M. u. 21.
- Rusz Tamásné Törökszentmiklós, Földvári u. 20.
- Nagy Györgyné Kuncsorba Ady E. u. 8.
5. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában alapítók és fenntartók nevében a felügyeleti
szerv jár el.
Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi vonzata, a
képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat kezdeményezésére. Ha a
jogszabály erejénél fogva kell módosítani a Megállapodást, erről Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete dönt, melyet a megállapodó felek tudomásul vesznek. Az erről szóló
határozatot Fegyvernek Önkormányzata 8 napon belül megküldi a társult
önkormányzatoknak.
II.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖR
1. Az intézmény ellátja az alapító önkormányzatok közigazgatási területén egy
igazgatóság alatt külön-külön, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 20.
§. (1) bek. b., c. pontja szerinti általános iskolai és szakiskolai ellátással
kapcsolatos feladatokat.
2. Évfolyamszám Induló évfolyamszám tagozatonként:
Évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Eltérő
Szakiskola
9.
10.
11.
12.

Orczy
Tancsop.

Móra
tancsop.
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Örményes Kuncsorba
tancsop.
tancsop.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
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3. Felvehető tanuló létszám:

Orczy A.
448

Fegyvernek
Móra
Szakisk.
448
120

Örményes

Kuncsorba

224

104

Örményes

Kuncsorba

1

-

4. Napközis csoportok száma:

Orczy A.
4

Fegyvernek
Móra
3

Továbbiakban az Alapító Okirat és a költségvetési rendelet szerint kell meghatározni
az induló csoportok számát.
5. Az intézmény jogállása:
 Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
 Vezetője az igazgató, aki magasabb vezetőnek minősül
 A részjogkörű tagintézmény élén intézményvezető áll, aki vezetőnek
minősül
 Az igazgató kinevezési rendje:
A megalakulástól egy évig a közalkalmazottakról szóló 1992.évi
XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben c.
138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján az Orczy Anna
Általános Iskola és Szakiskola intézményegység jelenlegi
igazgatója (Ambrus Dénes), ezt követően nyilvános pályázat útján,
a társult önkormányzatok képviselőtestületei együttes ülésen
bízzák meg határozott időtartamra a vezetői feladatok ellátására,
figyelemmel e megállapodás V/3. pontjára.
 Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat Fegyvernek
nagyközség polgármestere gyakorolja.
 A részjogkörű intézményvezetők az igazgató irányítása mellett
önállóan szervezik és végzik a telephelyen, az alapító okiratban és az
SZMSZ-ben meghatározott feladatokat.
6. A részjogkörű tagintézményekben szakmai munka végzése történik. A
fegyverneki központi egység végzi az intézmény könyvelését a költségvetés
(módosítás), zárszámadás készítését, figyelemmel az III/4-5. pontban
foglaltakra.
Részjogkörű telephelyen a készpénzgazdálkodást ellátmány formájában kell
megoldani.
A könyvelés intézményegységenként/tagintézményenként elkülönítetten
történik.
7. Részjogkörű tagintézmény vezetője: Javaslatot tesz a telephely
karbantartására, véleményezi a telephelyen irányítása alatt lévő dolgozók
kinevezését, az intézmény szakmai programját kiegészítheti sajátos
telephelyre jellemző programokkal. A költségek szakmai teljesítés
indokoltságát igazolja.
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III.

A KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK ARÁNYA ÉS TELJESÍTÉSÉNEK
FELTÉTELEI.

1. A fenntartó önkormányzatok a feladatellátáshoz saját telephelyeikre ingyenes használati
jogot biztosítanak
Fegyvernek
 Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézmény Egység Fegyvernek, Dózsa
Gy. út 2.
 Iskolai Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b.
 Tornaszoba Fegyvernek, Felszabadulás út 152.
 Szakképző II. (tankonyha) Fegyvernek, Felszabadulás út 149.
 Sárga Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 133.
 Szakképző I. (varroda) Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
 Szakképző III. (lakatosműhely) Fegyvernek, Felszabadulás út 161/a.
 Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 31.
 Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 29.
Örményes
 Szalai Sándor Általános Iskola Örményes, Iskola u. 24.
Kuncsorba
 Általános Iskola Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35.
2. Az intézmény működésének és feladatellátásának forrását képezik:
Az intézmény egységes költségvetést készít, ezen belül:
a.) Részjogkörű tagintézmény elkülönítetten a települési önkormányzat részére
nyújtott normatív állami hozzájárulás, állami támogatás.
b.) Részjogkörű tagintézmény elkülönítetten a települési önkormányzat által saját
tagintézménye részére adott forrás kiegészítés.
c.) Részjogkörű tagintézményenként a saját bevétel (pl. térítési díjak).
d.) Részjogkörű tagintézményenként az egyéb bevételek.
e.) Az ingatlanok felhalmozási kiadásaihoz (beruházás, felújítás) szükséges forrást a
települési önkormányzatok egyedileg biztosítják. A karbantartásokat a bevétel
erejéig a tagintézmények tervezik.
f.) A közösen létrehozott egyéb fejlesztések finanszírozásáról egyedileg döntenek az
önkormányzatok.
g.) Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb költségeket és bevételeket
tagintézményenként elkülönítetten kell kimutatni. A tagintézményben keletkező
állami finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a települési
önkormányzatok viselik, azzal a megkötéssel, hogy a működési költségekhez
biztosított önkormányzati kiegészítés Kuncsorba község esetén nem lehet több
mint 500 eFt/év. mindaddig míg a foglalkoztatottak száma nem változik
(VI/pont). Az 500 eFt. feletti önkormányzati kiegészítést Fegyvernek 90 %-ban,
Örményes 10 %-ban átvállalja. Ezt az összeget Fegyvernek önkormányzat 100 %ra kiegészíti.
h.) A részjogkörű telephelyenként kimutatott pénzmaradvány felhasználásáról az
érintett önkormányzatok döntenek, kivéve Kuncsorba önkormányzatát, ahol a
tagintézmény pénzmaradványa Fegyvernek önkormányzatot illeti meg.
3. A normatív és kiegészítő állami hozzájárulás (a Magyar Köztársaság adott év
költségvetéséről szóló törvényben) és állami támogatás részjogkörű tagintézményenként illeti
meg az adott településen működő részjogkörű tagintézményt. A részjogkörű tagintézményt
megillető hozzájárulásokat az elemi költségvetésben kell kiszámolni és azt valamennyi
önkormányzatnak meg kell küldeni. *1
Az éves költségvetés végrehajtása során felmerülő vitás kérdésekről a polgármesterek
egyeztetnek és döntéshozatalra az érintett képviselőtestületeknek előterjesztést tesznek.
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4. A tagintézmények működésével, fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként és tagintézményre összesítetten kell kimutatni az
éves tervkoncepció, az éves költségvetés (módosítás) és zárszámadás elkészítéséhez.
5. A tagintézményre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző november 31-ig, az éves
költségvetést a tárgyév január 15-ig, a zárszámadást tárgyévet követő március 15-ig, a
költségvetés módosítást a tárgy negyedévet követő 20-ig kell elkészíteni a
tagintézményenként, és az érintett fenntartó önkormányzatok képviselőtestületeinek
határozattal jóváhagyatni, melyet a döntést követően 8 napon belül kell megküldeni az
igazgatónak, aki elkészíti az intézményre vonatkozó összesített javaslatot. Az intézmény
tervkoncepciója, költségvetése, zárszámadása Fegyvernek Önkormányzat költségvetésébe,
zárszámadásába épül be.
5.) Az intézményvezető a telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző
november 15-ig, az éves költségvetést a tárgyév január 31-ig, a zárszámadást a tárgyévet
követő március 31-ig, a költségvetés módosítást január 31-ig, április 30-ig, augusztus 31-ig
és november 30-ig kell elkészíteni telephelyenként, és az érintett önkormányzatok
képviselőtestületeinek határozattal jóváhagyni. A határozathozatalt követő 3 napon belül
kell megküldeni az intézményvezetőnek, aki elkészíti az intézményre vonatkozó összesített
javaslatot. Az intézmény tervkoncepciója, költségvetése, zárszámadása a fegyverneki
önkormányzat költségvetésébe, zárszámadásába épül be.
6.) Ha az adott települési önkormányzat területén működő tagintézményekre tekintettel
kapott támogatások a költségvetésben kimutatott költségek vonatkozásában többlet
keletkezik, úgy azok kölcsönös beszámítását szerződő felek tudomásul veszik (nem kell
finanszírozás kiegészítést fizetni).

IV. ALAKULÁSKORI KÖLTSÉGELHATÁROLÁS, INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSE
1. Költségvetés kiemelt előirányzatonként (2007. szeptember 1-től 2007. december 31-ig)
Örményes

1
70 073

Móra
tagint.
2
50 015

tagint.
3
15 095

tagint.
4
2 576

3 371
3 371
3 024
347

1 862
1 862
1 811
51

609
609
609
0

0
0
0
0

396
396
396

221
221
221

0
0
0

0
0
0

0
7 535
7 535
7 535

0
5 903
5 903
5 847
56

0
1 368
1 368
1 368

0
146
146
146

Orczy

Megnevezés
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
I. Működési bevételek
- Intézményi működési bevételek
=étkezésre
=egyéb bevételek
II. Támogatások
III. Felhalm. és tőke jell. bevételek
IV. Támogatásértékű bevételek
- Működési célú
= munkaügyi központ támogatása
=egyéb műk célú
- Felhalmozási célú (áthúzódó pályázat)
V. Végl. átvett pénzeszközök
- Működési célú
=szoc. pol. támogatás
=egyéb műk célú
- Felhalmozási célú
VI. Hitelek

int.egys.

K.csorba

Összesen:

137 759
5 842
5 842
5 444
398
0
0
617
617
617
0
0
14 952
14 952
14 896
56
0
0
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VII. Pénzforgalom nélk. bevételek
- El. évi pénzmaradv. igenybev.
VIII. Intézményfinanszirozás
- normatív támogatás társulás nélkül
- normatíva a társulás jogán

0
0
58 771
49 328
7 575

0
0
42 029
33 574
6 765

0
0
13 118
10 003
2 655

0
0
2 430
894
580

0
0
116 348
93 799
17 575

= ebből: int. társulás (45.000 Ft)

5 535

5 445

1 575

180

12 735

= ebből: bejárók + 50% (80.000 + 40.000 Ft)

2 040

1 320

1 080

= kistelepülési + tagint. tám (30.000 + 70.000 Ft)

- korrekció megállapodás szerint
- az időszakra eső 13. havi illetény
- önk. kiegészítés megállapodás szerint
IX. Hitelek
KIADÁS ÖSSZESEN:
- Személyi juttatás
= Bér
= Egyéb
- Járulékok
- Dologi kiadások
= Vásárolt élelmezés
= Egyéb dologi
- kötött dologi (sz.isk. + t.könyv)
- egyéb dologi kiadások
ebből energia (gáz, áram)

- Pénzeszközátadás
- Ellátottak pénzb. tám.

0

1 690
0

-68
528
0

678
111
167

70 073

50 015

15 095

2 576

31 983
29 693
2 290
9 859
19 292
10 559
8 733
4 330
4 403
1 691

21 454
18 926
2 528
6 687
15 363
7 514
7 849
2 883
4 966
1 799

6 434
5 879
555
1 955
4 439
2 058
2 381
62
2 319
1 287

1 422
1 311
111
436
706
146
560
80
480
315

590

148

639

12

-610
2 478

=ebből tanulói bérlettérítés:

- Felhalmozási kiadások
- Tartalék
=pénzmaradvány
Létszám:

4 440
400

103

8 349
0
55,25

6 363
0
38,25

1 628
0
12,25

0
0
2,75

400
0

4 807
167
0
137 759
61 293
55 809
5 484
18 937
39 800
20 277
19 523
7 355
12 168
5 092
0
1 389
103
0
16 340
0
108,5

2. A IV/1. pont szerinti új intézmény költségvetésénél a szeptember hó 1-től járó bérek és járulékaik az
egyéb költségeknél az intézmény megalakulását követően keletkezett ráfordítások vannak tervezve. A
korábbi kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik. A bevételek szeptember 1. utáni
időszakra lettek megtervezve.
3. Amennyiben az átmeneti bevételek és kiadások terhelése vagy jóváírása vitatható, a polgármesterek
a jegyzők bevonásával egyeztetnek.
4. Az önkormányzatok az intézményt illető működési vagy fejlesztési forrásainak kiegészítését a
fegyverneki önkormányzat 11745066-15409993 számú számlájára kell átutalni, melyet fejlesztés
esetében a fegyverneki önkormányzat köteles 5 napon belül az intézmény számlájára átutalni. A
működési forrás kiegészítés, (szociálpolitikai támogatás, normatíva kiegészítés) éves költségvetésben
tervezett összeg egy hónapra eső részét a tárgyhót megelőző hó 30-ig kell átutalni.
5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a központi forrásokat
kiegészítik.
a.) Szociálpolitikai támogatás címén az ellátottak térítési díját, valamint az
étkezésre nyújtott állami normatívát (kiegészítő normatívát) amennyiben a
kiadásokat nem fedezik, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik.
b.) A működési költségre nyújtott központi forrás (normatív támogatás)
telephelyre jutó költségét – amennyiben az nem fedezi – 100 %-ra
kiegészítik.
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Az a.) és b.) pontban szereplő kiegészítések éves költségvetésben tervezett
összegének egy hónapra eső részét a tárgyhó 30. napjáig a Fegyverneki
önkormányzat részére átutalják.

V. AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ÉS A
MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ELSZÁMOLÁS RENDJE.
1. Az intézményfenntartó társuláshoz csatlakozni e megállapodásban rögzített elveknek megfelelően a
települési intézmény önállóságának megtartásával lehet. A csatlakozási szándékot Fegyvernek
Önkormányzat polgármesterének kell jelezni a csatlakozást megelőzően két hónappal, aki a társult
önkormányzatok polgármestereit 8 napon belül tájékoztatja. A csatlakozás jóváhagyásához, a
megállapodás módosításához együttes ülésen a képviselőtestületek mindegyikének minősített többségű
szavazata szükséges.
2. A társulási megállapodást felmondani a tanév utolsó napjával (augusztus 31.) lehet, melyet 3
hónappal korábban kell kezdeményezni Fegyvernek Önkormányzat polgármesterénél.
3. A társulási megállapodás jóváhagyásáról, megszűnéséről, módosításáról, az igazgató kinevezéséről
a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek együttes ülésén hozott minősített többségű szavazata
szükséges. Az együttes ülés helyszínében a települési önkormányzatok polgármesterei állapodnak meg
az ülést megelőzően. Az ülés helyszínéről a megállapodást követően a fegyverneki polgármester
írásban értesíti a polgármestereket. *1
4. A társulás megszűnése esetén az intézmény használatába adott vagyontárgyak leltár szerint kerülnek
vissza az érintett tulajdonos önkormányzathoz. A vagyontárgyak szaporulata a finanszírozót illetik,
közös finanszírozással létrehozott vagyontárgyak esetén - a III/2. pontra figyelemmel – az
önkormányzatok egyedileg döntenek.
A társulás megszűnése esetén az utolsó havi bérek és járulékok a társulást terhelik. A korábbi
kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik.
5.Az együttes képviselőtestületi ülések összehívásáról, napirendi pontjairól Fegyvernek polgármestere
gondoskodik. Az ülések időpontjáról előzetesen egyeztet a települési polgármesterekkel. Az együttes
ülések meghívóit a polgármesterek külön-külön küldik ki a képviselőtestület tagjainak.
Az együttes ülés döntéshozatal módja:
 Az ülést a házigazda polgármestere, távolléte esetén a házigazda
alpolgármester nyitja meg, vezeti és zárja be.


Az alpolgármesterek a polgármesterekre vonatkozó szabályok szerint
látják el a helyettesítési feladatokat.

Az együttes ülés jegyzőkönyvét 8 pld-ban kell készíteni, ebből 2-2 pld-t Örményes és
Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének kell átadni.
Az együttes képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, s a jegyzőkönyv egy
példányának a Közigazgatási Hivatalhoz történő megküldéséről a székhely település
Fegyvernek Önkormányzata gondoskodik.

6. Államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása.
6.1. Államigazgatási feladat- és hatáskör címzettje az igazgató, aki nevében a telephelyek
intézményvezetői járnak el. Az intézményvezetők tevékenységükről az igazgatót hetente a 6.3.
pont szerinti napokon tájékoztatják.
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Az igazgató részéről a kiadmányozás a 6.3. pont szerinti napokon történik, kivéve a
halaszthatatlan esetben történt intézkedést.
6.2. Az intézmény képviseletét az igazgató látja el, távollétében az SZMSZ-ben
meghatározottak szerint történik a helyettesítés.
Kiadmányozó az igazgató, távollétében az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.
6.3. Az igazgató személyes részvételét a társtelepüléseken (Örményes, Kuncsorba) heti egyegy alkalommal biztosítani kell.

VI. AZ INTÉZMÉNYBEN ALKALMAZOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI.
1. A társulásban résztvevő önkormányzatok az alapító okiratban meghatározott feladatokra
munkaköri csoportonként az alábbi létszámot hagyják jóvá, melyeket a közös fenntartású
intézményben 2007. szeptember 1-től foglalkoztatnak:
Munkakör

Vezető
Tanító/napközis
nevelő
Tanár
Adm.
Ped.asszisztens
Gyermekvédelmi f.
Karbantartó
Takarító/konyhalány
Összesen

Orczy

Móra

Örményes

Kuncsorba

Összesen

4

2

1

1

8

14
21
3
3
0,5
3
6,75
55,25

14
13
1
1
0,25
1
6
38,25

2
6
0,75

1
-

2,5
12,25

0,75
2,75

31
40
4,75
4
0,75
4
16
108,5

A továbbiakban a létszámot mindig a tervkoncepcióban (költségvetésben) kell jóváhagyni. *1
2. A munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja, részjogkörű telephely vezető kinevezése,
felmentése esetén kikéri az érintett települések polgármestereinek (képviselőtestületeinek)
véleményét. A polgármesterek véleményét a kinevezést, felmentést 5 nappal megelőzően írásban
kell megadni.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.
1. Az intézményi társulás gazdasági munkájáról a polgármesterek évente beszámolnak a
képviselőtestületeknek az igazgató bevonásával, melyet az igazgató készít el, és minden év
április 20-ig megküld a fenntartó önkormányzatok polgármestereinek.
Az intézmény szakmai munkájáról az alapító önkormányzatok polgármestereivel egyeztetett
időpontban számol be az igazgató az érintett önkormányzatoknak.
2. E megállapodás alapján a társult önkormányzatok intézményi alapító okiratot és szervezeti és
működési szabályzatot fogadnak el. Ezek figyelembevételével telephelyenként külön-külön
kell elkészíteni a házirendet, a szakmai programot.
3. Az intézményfenntartó társulási megállapodás időtartama határozatlan időre szól.
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4. Az intézményi társulás létrehozásáról, megszüntetéséről, a társuláshoz történő csatlakozásról a
képviselőtestületek külön-külön, minősített többséggel döntenek. Az éves költségvetésről,
módosításról, zárszámadásról az III/4-5. pont figyelembevételével Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete dönt.
5. Az intézmény ellenőrzését Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség végzi.
6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
Kelt:

Fegyvernek, július hó ………….nap

Települési önkormányzatok képviselőtestülete nevében:

polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete

Huber Ferenc

Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete

Török Csaba

Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete

Rédai János

Záradék:
A társulási megállapodást Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes
Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
együttes ülésen hozott 157/2007.(VI.29.) sz. határozatával jóváhagyta, az abban foglaltakat
önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
*1 A 257/2007.(XII.11.) határozattal módosítva

…………./2009.(II.12.) sz.

határozati javaslat

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosítása
Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete,
Örményes
Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna
Általános Iskola és Szakiskola 162/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal
jóváhagyott (és 155/2005.(IX.29.), 207/2005.(XI.24.), 101/2006.(V.25.) és
160/2007.(VI.29.), 32/2008.(III.27.), 121/2008.(VI.26.), 134/2008.(VIII.28.)
sz.
határozattal módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja 2009. január 1-i
hatállyal:
Az „I. Általános rendelkezések” címszó alatt az 1/3. pontban a
„Kuncsorba:
Általános Iskola Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35. részjogkörű tagintézmény”
szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„Kuncsorba
a. Általános Iskola Kuncsorba, József A. u. 10%a. részjogkörű tagintézmény
b. Tornaszoba: Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35.”
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Örményes Önkormányzat Polgármestere
Kuncsorba Önkormányzat Polgármestere
Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestületek tagjai
Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. február 5.
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Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola 162/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal
jóváhagyott és 155/2005.(IX.29.), 207/2005.(XI.24.), 101/2006.(V.25.) és 160/2007.(VI.29.),
32/2008.(III.27.), 121/2008.(VI.26.), 134/2008.(VIII.28.) sz. önkormányzati határozattal
módosított Alapító Okirata
egységes szerkezetben
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat
Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3)
bek. és a 217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bek. és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bek. alapján a 162/2007.(VIII.25.) sz. határozattal
elfogadott és 155/2005.(IX.29.), 207/2005.(XI.24.), 101/2006.(V.25.) és
160/2007.(VI.29.) sz. határozattal módosított Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola Alapító Okiratát 2007. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint adja
ki:
I. Általános rendelkezések
1.) Intézmény neve:
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
2.) Székhelye:
5231. Fegyvernek, Dózsa György út 2.
3.) Telephelyek:
Fegyvernek:
a) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Székhely Egység
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.
b) Iskolai Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b.
c) Tornaszoba
Fegyvernek, Felszabadulás út 152.
d) Szakképző II. (tankonyha)
Fegyvernek, Felszabadulás út
149.
e) Sárga Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 133.
f) Szakképző I. (varroda) Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
g) Szakképző III. (lakatosműhely) Fegyvernek, Felszabadulás út
161/a.
h) Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Felszabadulás
út 31. (részjogkörű tagintézmény)
i) Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út
29.
Örményes:
Szalai Sándor Általános Iskola Örményes, Iskola u. 24. részjogkörű
tagintézmény
Kuncsorba:
Általános Iskola Kuncsorba, József A. u. 10/a. részjogkörű
tagintézmény
Tornaszoba Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35.
4.) Alapító szerv:
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes,
Felszabadulás út 16.
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba,
Dózsa Gy. u. 26.
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5.) Fenntartó neve, címe:
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes,
Felszabadulás út 16.
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba,
Dózsa Gy. u. 26.
6.) Felügyeleti szerv neve, címe:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
7.) Az igazgató kinevezése:
A megalakulástól egy évig a közalkalmazottakról szóló 1992.évi
XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben c.
138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján az Orczy Anna
Általános Iskola és Szakiskola intézmény egység jelenlegi
igazgatója (Ambrus Dénes), ezt követően nyilvános pályázat útján,
a társult önkormányzatok képviselőtestületei együttes ülésen
bízzák meg határozott időtartamra a vezetői feladatok ellátására.
A részjogkörű telephely vezetőjét az igazgató nevezi ki.
8.) Működési terület: Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba

II. Szakmai előírások
1.) Az intézmény típusa:
2.) Alaptevékenysége:

általános iskola és szakiskola (egységes iskola)
általános iskolai ellátás
iskolai szakképzés
3.) Egyéb tevékenysége és feladatai:
a.) általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamokon
b.) középfokú általános alapoktatás 9-10. évfolyamokon
c.) napközi otthoni és tanulószobai ellátás
d.) Gyógypedagógiai ellátás:
d1. a többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű (SNI A, SNI B),
valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók
(BTMN) ellátása.
d2. enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók eltérő tantervű oktatása.
e.) képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés
f.) személyiség-fejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
g.) iskolai oktatás a szakképzésben, szakmai elméleti képzés az első szakma
megszerzésére (Kv. tv. 20.d. pont)
h.) iskolai szakmai gyakorlati képzés
= Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. ea pontban foglalt tevékenység
= Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. eb pontban foglalt tevékenység
= Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. ec pontban foglalt tevékenység
i.) szakiskolai oktatás a szakmai vizsgára felkészítés az alábbi szakmákban:
i.1. a 2008/2009-es tanévben kifutó évfolyamok
 Vendéglátó eladó
OKJ 33 7822 02
 Dísznövény- és zöldségtermesztő OKJ 31 6207 01
i.2. a 2008/2009-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben:
- gépészet szakmacsoport
= hegesztő
OKJ 31 521 11 0000 00 00
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= szerkezetlakatos
OKJ 31 521 24 1000 00 00
- kereskedelem szakmacsoport
= virágkötő, - berendező,
virágkereskedő
OKJ 33 215 01 0000 00 00
- könnyűipar szakmacsoport
= csecsemő- és gyermekruha
készítő (szabó)
OKJ 33 542 05 0010 33 01
= férfi szabó (szabó)
OKJ 33 542 05 0010 33 02
= női szabó (szabó)
OKJ 33 542 05 0010 33 03
- mezőgazdaság szakmacsoport
= dísznövénykertész
OKJ 33 622 01 1000 00 00
= gyümölcstermesztő
OKJ 31 622 01 0010 31 02
(kertész)
= zöldségtermesztő
OKJ 31 622 01 0010 31 04
(kertész)
- vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport
= cukrász
OKJ 33 811 01 0000 00 00
= pincér
OKJ 33 811 02 1000 00 00
= szakács
OKJ 33 811 03 1000 00 00
j.) Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák iskolarendszeren kívüli
oktatása.
k.) Iskolában szervezett intézményi közétkeztetés
l.) Hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátáshoz
m.) Térítési díjas tanórán kívüli foglalkozások megtartása
4. Évfolyamszám tagozatonként:
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola:
a.) Általános Iskola alsó tagozat 1-4. évolyam
b.) Általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam
c.) Szakiskolai tagozat
9-10. évfolyam
d.) Szakoktatás
11-12. évfolyam
e.) Napközi
4 csoport
Móra Ferenc Általános Iskola:
a.) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam
b.) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam
c.) eltérő tantervű tagozat
1-8. összevont osztály
d.) napközi
3 csoport

8. oszt.
8. oszt.
2. oszt.
4. oszt.

8. oszt.
8. oszt.
2. oszt.

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a.) általános iskolai alsó tagozat 1-4. évfolyam
b.) általános iskolai felső tagozat 5-8. évfolyam
c.) napközi

2 oszt.
4 oszt.
1 csoport

Általános Iskola Kuncsorba
a.) általános iskolai alsó tagozat 1-4. évfolyam
b.) napközi

2 oszt.
---

.

5. Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola:
a.) Általános Iskola 1-8. évolyam:
448 fő
b.) Szakiskolai tagozat 9-10. évf.:
60 fő
c.) Szakiskolai szakmai oktatás 11-12. évf.:
64 fő
d.) Napközi
104 fő
Móra Ferenc Általános Iskola:
a.) általános iskola 1-8. évfolyamán :

448 fő
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b.) eltérő tagozat összevont osztálya:
c.) napközi

12 fő
78 fő

Szalai Általános Iskola Örményes
a.) 1-4. évfolyam
b.) 5-8. évfolyam
c.) napközi

42 fő
84 fő
26 fő

Általános Iskola Kuncsorba
a.) 1-4. évfolyam
b.) napközi

30 fő
----

III. Gazdasági és egyéb előírások
1. A feladatellátást szolgáló vagyon: Korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak,
valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.
2. Az intézmények elhelyezésére szolgáló épületet, építményeket a fenntartó
önkormányzatok képviselőtestületei ingyenesen biztosítják az intézmény
részére.
3. A működéshez szükséges tárgyi eszközök és egyéb ingó vagyontárgyakat
településenként a fenntartó önkormányzat ingyenesen biztosítja.
4. Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat, Örményes Önkormányzat,
Kuncsorba Önkormányzat
Használó: Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, mint társult
intézmény
5. Intézmény gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A tagintézmények éves
előirányzatát az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, mint
társult intézmény költségvetése tartalmazza, így a tagintézmények a
saját előirányzatuk felett részjogkörrel rendelkeznek (részjogkörű
költségvetési egységek).
6. Intézmény törzsszáma: 412595 PIR
7. Költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30260001
8. Az alap és kiegészítő tevékenységet az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza.
9. Vállalkozási tevékenységet nem végezhet az intézmény.
10. ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó”
Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Székhely Egység Igazgatója
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Török Csaba polgármester
4.) Rédai János polgármester
5.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
6.) Polgármesteri Hivatal
kmft.
Huber Ferenc
polgármester
Bognár Zoltán
jkv.hitelesítő

Török Csaba
polgármester
Kovácsné Szabó Mária
jkv.hitelesítő

Rédai János
polgármester
Ács Gyuláné
jkv.hitelesítő
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Buzás Istvánné
körj.feladatokat ellátó jegyző

Az egységes szerkezetet hitelesítem:
Fegyvernek, 2009. január 12.

Görög Gáborné

Hegedűs László
Kuncsorba jegyzője
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Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának 1. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása
56 29 00
Egyéb vendéglátás
68 20 00
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
82 99 00
Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85 20 10
Alapfokú oktatás
85 31 00
Általános középfokú oktatás
85 41 00
Szakmai középfokú oktatás
85 59 00
Máshová nem sorolt egyéb oktatás
88 91 30
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
91 01 00
Könyvtári, levéltári tevékenység
Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának 2. sz. melléklete
Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok
552323
552411
751768
751922
801214
802214
802241
805113
801225
701015
749914
801236
802225
805915

Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Intézményi vagyon működtetése
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Általános iskolai felnőttoktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,
oktatása
Oktatási célok és egyéb feladatok (felkészítés a kompetencia alapú
oktatásra)

