Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
223-22/2013. iktatószám
22. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) délután 15,00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános együttes üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula, Fenyődi Attila képviselők
Kertészsziget Község Önkormányzata részéről: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi
Erzsébet alpolgármester, Mogyorósi István, Nagy István képviselők.
Távolt maradt: Czakó László képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyt Kláricz Jánosnét,
valamint Bucsa és Kertészsziget települések képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 4 fő jelen
van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1./ Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
2./ Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi ponttal
kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja.

tagjait,

kézfelemeléssel

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.
1. napirendi pont: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda
Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa és Kertészsziget
Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását.
A két önkormányzat, Bucsa és Kertészsziget Községek Önkormányzatai elhatározták, hogy
társulás útján, közösen együttműködve kívánják az intézményeiket az óvodai nevelés
területén működtetni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a
Társulási Megállapodás módosításával jogi személyiséggel rendelkező társulást kell
létrehozni.
A mai napon elfogadásra kerülő Megállapodást a Magyar Államkincstárhoz minél hamarabb
be kell nyújtani, ahhoz hogy e hó végéig a kincstári bejegyzés is megtörténhessen. A
megalakulást követően nem jelentkezik változás a munkáltatói jogkörök, és a normatíva
igénylések tekintetében. Az elkövetkezendő időszakban jövő év májusáig lesz lehetőség
megvizsgálni azt, hogy együtt, vagy külön lesz-e érdemes működtetni az óvodát. Szólnak
érvek amellett is, hogy együttműködjenek, a bejáró gyermekek, mint plusz normatíva miatt,
másrészt amellett is szólnak érvek, hogy külön működjenek, most nem volt idő erre, hogy
anyagilag megvizsgálják, hogyan járna jobban mindkét önkormányzat. Ezt a későbbiekben
számításokkal alátámasztva fogják tudni megvizsgálni. Amennyiben a feladatfinanszírozás
önállóan is lefedi a kiadásokat, akkor nem biztos, hogy nem lesz érdemes az óvodát
településenként külön működtetni.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Magyar Államkincstár ügyintézőjével folytatott egyeztetéseket
követően került sor a Társulási Megállapodás módosításának előkészítésére.
Kláricz János polgármester: A társulás szerkezetét szeretné felvázolni, hiszen mindkét
település képviselő-testületei a Társulási Tanács tagjai. Mintha együttes ülést tartanának, de
társulási ülésként kell jegyzőkönyvezni, és nem a polgármester, hanem az elnök vezeti. A
Társulási Bizottságnak a képviselői mandátummal rendelkező bizottsági tagjai lesznek a
tagjai.
Az első ülésen maguk közül bizottsági elnököt fognak választani. Nagyon fontos tudni, hogy
a plusz feladatokért képviselői tiszteletdíj, azaz plusz juttatás nem jár. A polgármester
akadályoztatása esetén a bucsai alpolgármester került meghatározásra, és látja el az elnöki
teendőket. Reméli, hogy lesznek még további normatívák az óvoda gazdálkodásával
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kapcsolatosan is. Egy probléma már megoldásra került az étkeztetés területén. Ott látszik,
hogy az előző évek bázisalapjait figyelembe véve emelték a normatívát.
Ami még nagyon katasztrófális a hivatalok finanszírozása, ez még nagyon hiányos. Az elmúlt
időszakban nagyon kevés normatívát kapott az önkormányzat. Szeptember hónapra várható
olyan kiegészítő forrás, ami az anyagi problémák megoldása lehet.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Nagy Éva jegyző: A Magyar Államkincstárhoz megküldendő adatlapok elkészültek, az
elfogadást követően a holnapi napon kerülnek postára adásra.
Kláricz János polgármester: Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
67/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa és Kertészsziget
Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására, és arra, hogy a módosítások
tekintetében a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságánál az átvezetés
ügyében eljárjon.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
1. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 67/2013.(VI.13.) KT számú
határozatához
Társulási Megállapodás Módosítása
Köznevelési Intézmény közös fenntartására
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 8795. §-ai alapján Bucsa Község Önkormányzat és Kertészsziget Község Önkormányzat
képviselő-testületei az óvodai ellátással kapcsolatos feladataik közös megvalósítására
létrehozott intézményfenntartó társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint
módosítja:
1. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja hatályát veszti, és a
Megállapodás I. Fejezetének sorszáma a 3. pontot követően eggyel csökken.
2. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések 4. pontja az alábbiak szerint
módosul:
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„ 4.

A társulás tagjainak neve és székhelye, képviselője:
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5527 Bucsa, Kossuth tér 6. sz. Kláricz János polgármester
Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Kláricz Jánosné polgármester”
3. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések 5. pontja hatályát veszti, és a
Megállapodás I. Fejezetének sorszáma az 5. pontot követően eggyel csökken.
4. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések 5. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„5. A társulás működési, illetékességi területe, és a társulást alkotó települések
lakosságszáma:
Bucsa és Kertészsziget települési önkormányzatok közigazgatási területe és a
létszámkeret erejéig a felvételt nyert gyerekek lakóhelye.
Lakosságszám:- Bucsa: 2388 fő
Kertészsziget 419 fő
5. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések 6. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„7. A társulás jogállása:

A társulás jogi személyiséggel rendelkezik.”

6. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések része az alábbiak szerint
kiegészül a 7. 8. 9. és 10. pontokkal:
„7. A társulás szervei:
a) Társulási Tanács
b) Elnök
c) Pénzügyi Bizottság
8. A Társulás döntéshozó szerve:
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
A Társulási Tanács döntéseit a Társulási tanácsülésen határozattal hozza.
A Társulási Tanács tagjait a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált
tagok alkotják. A tagok nevét az 1. melléklet tartalmazza.
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács
akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő
jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata
szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét.
A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. A
minősített többséghez a Társulási Tanács tagjainak több mint felének igen szavazata
szükséges.
9. Az elnök és alelnök:
A Társulás elnöke Bucsa Község Önkormányzata polgármestere, a Társulási Tanácsot
az elnök hívja össze. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Az alelnök Bucsa
Község Önkormányzata alpolgármestere. Az alelnök akadályoztatása esetén a
Társulási Tanácsot a korelnök hívja össze.
Az elnök és alelnök nevét az 1. melléklet tartalmazza.
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10. Pénzügyi Bizottság:
A Társulás tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésére Pénzügyi Bizottságot hoz
létre.
A Pénzügyi Bizottság kötelezően tárgyalja, és véleményezi a Társulás költségvetése,
beszámolása, és az Intézménnyel kapcsolatos pénzügyi, költségvetési napirendeket.
A Pénzügyi Bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Bizottság,
véleményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A Pénzügyi Bizottság tagjainak nevét az 1. melléklet tartalmazza.”
7. A Megállapodás II. Fejezet A társulás célja része az alábbiak szerint módosul:
„ II.
A társulás célja
Kertészsziget és Bucsa települési önkormányzatai az Mötv. 13.§. (1) bekezdés előírt
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül a 6. pontban megfogalmazott óvodai
ellátást e két település együttműködés útján magasabb színvonalon kívánja ellátni.
Ennek érdekében döntött a két települési önkormányzat arról, hogy jelen
megállapodással köznevelési intézményi társulást hoz létre.”
8. A Megállapodás III. Fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A társulás tevékenységi köre, feladata:
Jelen megállapodás alapján a társult önkormányzatok az Mötv. 13.§. (1) bekezdésében
meghatározott kötelező önkormányzati feladatát, az óvodai ellátást a köznevelésről szóló
2011. évi CXC tv. (továbbiakban: Knt.) 8.§ rendelkezéseire figyelemmel közösen látják
el, a közös feladatellátásra nevelési intézményt közösen tartanak fenn.”
9. A Megállapodás III. Fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.

A feladatellátás módja:

Ellátási kötelezettsége a társulásban részt vevő települések, óvodai ellátására terjed ki.”
10. A Megállapodás III. Fejezet 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. A közös intézmény fenntartással, irányítással, felügyelettel kapcsolatos hatáskörök
gyakorlása:
a.) A Társulási Tanács minősített többséggel – tanács ülésen meghozott döntése szükséges az
intézmény alapító okiratának jóváhagyásához, módosításához, az intézmény
megszüntetéséhez, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásához.
b.) A közösen fenntartott intézmény élén intézményvezető áll, akit a Társulási Tanács ülésén
határozott időre nevez ki, pályázat útján. Az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető
vonatkozásában a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A tagintézmény vezetőjét az
intézményvezető nevezi ki, a Társulási Tanács véleményének figyelembe vételével.
c.) Az intézmény és tagintézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkört az
intézményvezető gyakorolja, egyes munkáltatói jogokat, hatásköröket az intézmény szervezeti
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működési szabályzatában leírtak szerint a tagintézmény vezetőjére átruházhatja.
5.1. A Társulás fenntartásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása:
a.) A társult önkormányzatok képviselő-testületei – minősített többséggel – ülésen meghozott
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, a megállapodás módosításához, a
társulási megállapodás megszüntetéséhez, a társuláshoz más önkormányzat csatlakozásához, a
társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
11. A Megállapodás IV. Fejezet 1. -5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A társulás ülésrendje:
A társulás szükség szerint, de évente legalább kettő soros tanácsülést tart, melyet a Társulás
elnöke hív össze változó székhellyel. Bármelyik képviselő-testület indítványára a Társulás
elnöke köteles rendkívüli ülést összehívni.
2. A társuláshoz való csatlakozás rendje:
A társuláshoz csatlakozni az adott év július 1. napjával lehet.
3. A társulásba való felvétel rendje:
A társulás tagjainak a felvételt támogató döntéshez a Társulási Tanács minősített többséggel
hozott döntése szükséges.
4. A társulásból való kiválás, és kizárás rendje:
A társulásból kiválni, és kizárni az adott év július 1. napjával lehet.
5. A társulás megszűnik:
a) a bíróság jogerős döntése alapján.
b) ha valamennyi tag elhatározza a társulás megszüntetését.
c) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult,
d) törvény erejénél fogva.
A társulás megszűnése esetén a tagok az éves költségvetési beszámoló alapján számolnak el
egymással. A társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás
rendelkezésére bocsátotta. ”
12. A Megállapodás IV. Fejezet 7.-8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. Az ellenőrzés rendje:
A társulást, valamint a közösen fenntartott intézményt a tagok, szakmai, törvényességi,
célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrizhetik. A társulás által fenntartott intézmény
ellenőrzéséről a társuló felek akként gondoskodnak, hogy:
- pénzügyi, gazdasági ellenőrzést a felek hivatalainak belső ellenőrei közös
egyeztetés után, ellenőrzési ütemterv szerint végzik el,
- szakmai ellenőrzését köznevelési szekértő igénybevételével, négyévente
egyszer, melynek megbízása előtt a két település polgármesterei egyeztetnek,
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a törvényességi felügyeleti ellenőrzést a települések jegyzője két évente végzi
el.
A közös fenntartású intézmény tevékenységéről a polgármesterek, illetve a közös intézmény
szakmai, pénzügyi és egyéb helyzetéről az intézmény vezetője a tagintézmény vezetőjével
együtt legalább évente egyszer beszámolnak a társult képviselő-testületeknek.
A társulás működéséről történő beszámolásról évente legalább egy alkalommal a Bucsai
Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
-

8. A társulás által fenntartott intézmény jellemzői:
A közösen fenntartott intézmény önállóan gazdálkodó, maradványérdekeltségű költségvetési
szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint végzi. Az intézmény önálló bankszámlával
rendelkezik.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézmény működési, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait
és azok módosításait (az SZMSZ, helyi köznevelési program, Házirend stb.) a társult tagok
határozataikkal hagyják jóvá. Az alapító okirat módosítása önkormányzati rendelettel történik.
A gazdálkodás dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társulás
soros ülésein hagyják jóvá.”
13. A Megállapodás V. Fejezet bevezető része, és a 2.-3. pontja az alábbiak szerint
módosul.
„V.
A társulás vagyoni viszonyai
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei biztosítják az
működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételeket.

intézmény

A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik.”
„2.
A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok
az alábbiak szerint biztosítják:
a) A működési kiadásoknak a normatív állami támogatás és a tagintézmény saját bevétele
által nem fedezett részét az egyes tagintézmények tekintetében a település szerinti tag
önkormányzat saját költségvetéséből köteles biztosítani.
b) A kertészszigeti tagintézmény saját bevétele és a működési kiadása közötti különbözetet
(a közös igazgatás rá eső költségét is beleértve) havonta egyenlő arányban utalja át
Kertészsziget Község Önkormányzata, Bucsa Község Önkormányzatának.
2.1. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos, az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja
A társulás működési költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések
lakosságszámának arányában járulnak hozzá, amelyet a társulás részére átutalással
teljesítenek.
Amennyiben a társulás tagjai a vállalt pénzügyi hozzájárulást nem teljesítik, arról a társult
önkormányzatok polgármesterei külön megállapodásban rögzített feltételek útján
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rendelkeznek.
3. A közösen fenntartott intézmény gazdálkodása:
a.) A közösen fenntartott intézmény költségvetése Bucsa Község Önkormányzata
költségvetésének részét képezi, de az intézmény önálló költségvetés készítésére
kötelezett, és a költségvetés elkészítéséhez a tag önkormányzat szükség szerint adatokat
szolgáltat.
b.) Az intézmény éves költségvetésében ki kell mutatni a szakfeladatok szerinti költségeket,
lebontva a kertészszigeti tagintézményre is, a közös igazgatás költségeit, valamint a tag
önkormányzatonkénti hozzájárulások mértékét.”
14. A Megállapodás V. Fejezet 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. Elszámolás és beszámolás rendje:
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulása a költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden
költségvetési év végével elszámol.
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az intézmény, a tagintézmények
vezetőivel évenként a feladatellátásról, az intézmény közös fenntartásáról tájékoztatást
kérhetnek.
A társult települési önkormányzatok polgármesterei évente egyszer – legkésőbb a
zárszámadás elfogadásával egyidejűleg beszámolnak a képviselő-testületeknek az intézményi
társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.”
15. A Megállapodás V. Fejezete a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. A társulás szolgáltatási igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei:
A társulás szolgáltatást nem nyújt.
16. A Megállapodás VII. Fejezete az alábbiak szerint módosul:
„VII.
Vegyes rendelkezések
A társulási megállapodás 2013. július 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, ill. a társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között,
tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére Szeghalom Járásbíróság illetékességét kötik
ki.
A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében akaratukkal
mindenben megegyezően – saját kezűleg aláírással látják el.”
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Bucsa, 2013. június 13.
Kláricz János
Bucsa Község Önkormányzat
Polgármestere

Kláricz Jánosné
Kertészsziget Község Önkormányzat
Polgármestere

A „Köznevelési Intézmény közös fenntartására elfogadott Társulási Megállapodás”
módosítását Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2013.(VI.13.) KT
számú határozatával, Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2013.(VI.13.) KT számú határozatával elfogadta, és a Képviselő-testületek utasítják a
polgármestereket és a jegyzőt, egységes szerkezetű megállapodás kiadására.
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi
Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítását.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
30/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa és Kertészsziget
Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására, és arra, hogy a módosítások
tekintetében a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságánál az átvezetés
ügyében eljárjon.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Határidő: azonnal
1. melléklet Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 30/2013.(VI.13.)
KT számú határozatához
Társulási Megállapodás Módosítása
Köznevelési Intézmény közös fenntartására
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 8795. §-ai alapján Bucsa Község Önkormányzat és Kertészsziget Község Önkormányzat
képviselő-testületei az óvodai ellátással kapcsolatos feladataik közös megvalósítására
létrehozott intézményfenntartó társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint
módosítja:
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14. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja hatályát veszti, és a
Megállapodás I. Fejezetének sorszáma a 3. pontot követően eggyel csökken.
15. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések 4. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„ 4.
A társulás tagjainak neve és székhelye, képviselője:
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5527 Bucsa, Kossuth tér 6. sz. Kláricz János polgármester
Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Kláricz Jánosné polgármester”
16. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések 5. pontja hatályát veszti, és a
Megállapodás I. Fejezetének sorszáma az 5. pontot követően eggyel csökken.
17. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések 5. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„5. A társulás működési, illetékességi területe, és a társulást alkotó települések
lakosságszáma:
Bucsa és Kertészsziget települési önkormányzatok közigazgatási területe és a
létszámkeret erejéig a felvételt nyert gyerekek lakóhelye.
Lakosságszám:- Bucsa: 2388 fő
Kertészsziget 419 fő
18. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések 6. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„7. A társulás jogállása:

A társulás jogi személyiséggel rendelkezik.”

19. A Megállapodás I. Fejezet Általános rendelkezések része az alábbiak szerint
kiegészül a 7. 8. 9. és 10. pontokkal:
„7. A társulás szervei:
a) Társulási Tanács
b) Elnök
c) Pénzügyi Bizottság
8. A Társulás döntéshozó szerve:
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
A Társulási Tanács döntéseit a Társulási tanácsülésen határozattal hozza.
A Társulási Tanács tagjait a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált
tagok alkotják. A tagok nevét az 1. melléklet tartalmazza.
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács
akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő
jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata
szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét.
A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. A
minősített többséghez a Társulási Tanács tagjainak több mint felének igen szavazata
szükséges.
9. Az elnök és alelnök:
A Társulás elnöke Bucsa Község Önkormányzata polgármestere, a Társulási Tanácsot

10

az elnök hívja össze. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Az alelnök Bucsa
Község Önkormányzata alpolgármestere. Az alelnök akadályoztatása esetén a
Társulási Tanácsot a korelnök hívja össze.
Az elnök és alelnök nevét az 1. melléklet tartalmazza.
10. Pénzügyi Bizottság:
A Társulás tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésére Pénzügyi Bizottságot hoz
létre.
A Pénzügyi Bizottság kötelezően tárgyalja, és véleményezi a Társulás költségvetése,
beszámolása, és az Intézménnyel kapcsolatos pénzügyi, költségvetési napirendeket.
A Pénzügyi Bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Bizottság,
véleményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A Pénzügyi Bizottság tagjainak nevét az 1. melléklet tartalmazza.”
20. A Megállapodás II. Fejezet A társulás célja része az alábbiak szerint módosul:
„ II.
A társulás célja
Kertészsziget és Bucsa települési önkormányzatai az Mötv. 13.§. (1) bekezdés előírt
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül a 6. pontban megfogalmazott óvodai
ellátást e két település együttműködés útján magasabb színvonalon kívánja ellátni.
Ennek érdekében döntött a két települési önkormányzat arról, hogy jelen
megállapodással köznevelési intézményi társulást hoz létre.”
21. A Megállapodás III. Fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A társulás tevékenységi köre, feladata:
Jelen megállapodás alapján a társult önkormányzatok az Mötv. 13.§. (1) bekezdésében
meghatározott kötelező önkormányzati feladatát, az óvodai ellátást a köznevelésről szóló
2011. évi CXC tv. (továbbiakban: Knt.) 8.§ rendelkezéseire figyelemmel közösen látják
el, a közös feladatellátásra nevelési intézményt közösen tartanak fenn.”
22. A Megállapodás III. Fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.

A feladatellátás módja:

Ellátási kötelezettsége a társulásban részt vevő települések, óvodai ellátására terjed ki.”
23. A Megállapodás III. Fejezet 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. A közös intézmény fenntartással, irányítással, felügyelettel kapcsolatos hatáskörök
gyakorlása:
a.) A Társulási Tanács minősített többséggel – tanács ülésen meghozott döntése szükséges az
intézmény alapító okiratának jóváhagyásához, módosításához, az intézmény
megszüntetéséhez, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásához.
b.) A közösen fenntartott intézmény élén intézményvezető áll, akit a Társulási Tanács ülésén
határozott időre nevez ki, pályázat útján. Az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető
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vonatkozásában a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A tagintézmény vezetőjét az
intézményvezető nevezi ki, a Társulási Tanács véleményének figyelembe vételével.
c.) Az intézmény és tagintézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkört az
intézményvezető gyakorolja, egyes munkáltatói jogokat, hatásköröket az intézmény szervezeti
működési szabályzatában leírtak szerint a tagintézmény vezetőjére átruházhatja.
5.1. A Társulás fenntartásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása:
a.) A társult önkormányzatok képviselő-testületei – minősített többséggel – ülésen meghozott
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, a megállapodás módosításához, a
társulási megállapodás megszüntetéséhez, a társuláshoz más önkormányzat csatlakozásához, a
társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
24. A Megállapodás IV. Fejezet 1. -5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A társulás ülésrendje:
A társulás szükség szerint, de évente legalább kettő soros tanácsülést tart, melyet a Társulás
elnöke hív össze változó székhellyel. Bármelyik képviselő-testület indítványára a Társulás
elnöke köteles rendkívüli ülést összehívni.
2. A társuláshoz való csatlakozás rendje:
A társuláshoz csatlakozni az adott év július 1. napjával lehet.
3. A társulásba való felvétel rendje:
A társulás tagjainak a felvételt támogató döntéshez a Társulási Tanács minősített többséggel
hozott döntése szükséges.
4. A társulásból való kiválás, és kizárás rendje:
A társulásból kiválni, és kizárni az adott év július 1. napjával lehet.
5. A társulás megszűnik:
a) a bíróság jogerős döntése alapján.
b) ha valamennyi tag elhatározza a társulás megszüntetését.
c) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult,
d) törvény erejénél fogva.
A társulás megszűnése esetén a tagok az éves költségvetési beszámoló alapján számolnak el
egymással. A társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás
rendelkezésére bocsátotta. ”
25. A Megállapodás IV. Fejezet 7.-8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. Az ellenőrzés rendje:
A társulást, valamint a közösen fenntartott intézményt a tagok, szakmai, törvényességi,
célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrizhetik. A társulás által fenntartott intézmény
ellenőrzéséről a társuló felek akként gondoskodnak, hogy:
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pénzügyi, gazdasági ellenőrzést a felek hivatalainak belső ellenőrei közös
egyeztetés után, ellenőrzési ütemterv szerint végzik el,
- szakmai ellenőrzését köznevelési szekértő igénybevételével, négyévente
egyszer, melynek megbízása előtt a két település polgármesterei egyeztetnek,
- a törvényességi felügyeleti ellenőrzést a települések jegyzője két évente végzi
el.
A közös fenntartású intézmény tevékenységéről a polgármesterek, illetve a közös intézmény
szakmai, pénzügyi és egyéb helyzetéről az intézmény vezetője a tagintézmény vezetőjével
együtt legalább évente egyszer beszámolnak a társult képviselő-testületeknek.
A társulás működéséről történő beszámolásról évente legalább egy alkalommal a Bucsai
Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
-

8. A társulás által fenntartott intézmény jellemzői:
A közösen fenntartott intézmény önállóan gazdálkodó, maradványérdekeltségű költségvetési
szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint végzi. Az intézmény önálló bankszámlával
rendelkezik.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézmény működési, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait
és azok módosításait (az SZMSZ, helyi köznevelési program, Házirend stb.) a társult tagok
határozataikkal hagyják jóvá. Az alapító okirat módosítása önkormányzati rendelettel történik.
A gazdálkodás dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társulás
soros ülésein hagyják jóvá.”
26. A Megállapodás V. Fejezet bevezető része, és a 2.-3. pontja az alábbiak szerint
módosul.
„V.
A társulás vagyoni viszonyai
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei biztosítják az
működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételeket.

intézmény

A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik.”
„2.
A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok
az alábbiak szerint biztosítják:
c) A működési kiadásoknak a normatív állami támogatás és a tagintézmény saját bevétele
által nem fedezett részét az egyes tagintézmények tekintetében a település szerinti tag
önkormányzat saját költségvetéséből köteles biztosítani.
d) A kertészszigeti tagintézmény saját bevétele és a működési kiadása közötti különbözetet
(a közös igazgatás rá eső költségét is beleértve) havonta egyenlő arányban utalja át
Kertészsziget Község Önkormányzata, Bucsa Község Önkormányzatának.
2.1. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos, az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja
A társulás működési költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések
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lakosságszámának arányában járulnak hozzá, amelyet a társulás részére átutalással
teljesítenek.
Amennyiben a társulás tagjai a vállalt pénzügyi hozzájárulást nem teljesítik, arról a társult
önkormányzatok polgármesterei külön megállapodásban rögzített feltételek útján
rendelkeznek.
3. A közösen fenntartott intézmény gazdálkodása:
a.) A közösen fenntartott intézmény költségvetése Bucsa Község Önkormányzata
költségvetésének részét képezi, de az intézmény önálló költségvetés készítésére
kötelezett, és a költségvetés elkészítéséhez a tag önkormányzat szükség szerint adatokat
szolgáltat.
b.) Az intézmény éves költségvetésében ki kell mutatni a szakfeladatok szerinti költségeket,
lebontva a kertészszigeti tagintézményre is, a közös igazgatás költségeit, valamint a tag
önkormányzatonkénti hozzájárulások mértékét.”
14. A Megállapodás V. Fejezet 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. Elszámolás és beszámolás rendje:
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulása a költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden
költségvetési év végével elszámol.
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az intézmény, a tagintézmények
vezetőivel évenként a feladatellátásról, az intézmény közös fenntartásáról tájékoztatást
kérhetnek.
A társult települési önkormányzatok polgármesterei évente egyszer – legkésőbb a
zárszámadás elfogadásával egyidejűleg beszámolnak a képviselő-testületeknek az intézményi
társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.”
15. A Megállapodás V. Fejezete a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. A társulás szolgáltatási igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei:
A társulás szolgáltatást nem nyújt.
16. A Megállapodás VII. Fejezete az alábbiak szerint módosul:
„VII.
Vegyes rendelkezések
A társulási megállapodás 2013. július 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, ill. a társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között,
tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére Szeghalom Járásbíróság illetékességét kötik
ki.
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A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében akaratukkal
mindenben megegyezően – saját kezűleg aláírással látják el.”
Bucsa, 2013. június 13.

Kláricz János
Bucsa Község Önkormányzat
Polgármestere

Kláricz Jánosné
Kertészsziget Község Önkormányzat
Polgármestere

A „Köznevelési Intézmény közös fenntartására elfogadott Társulási Megállapodás”
módosítását Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2013.(VI.13.) KT számú
határozatával, Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2013.(VI.13.) KT
számú határozatával elfogadta, és a Képviselő-testületek utasítják a polgármestereket és a
jegyzőt, egységes szerkezetű megállapodás kiadására.
2. napirendi pont: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának
módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását.
Az előző napirendi pontban tárgyalt Társulási Megállapodásból következik az, hogy
módosításra kerüljön Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata.
A képviselők az anyagot írásban megkapták és megismerhették, az Alapító Okirat módosítása
előkészítésében is segítséget nyújtott a Magyar Államkincstár munkatársa.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
68/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okirat módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására, és arra, hogy a módosítások
tekintetében a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságánál az átvezetés ügyében
eljárjon.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
A 2013. június 13 napján a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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68/2013.(VI.13.) KT számú és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2013.(VI.13.) KT számú képviselő-testületi határozata
1. mellékletét képező
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása
1. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
2. Költségvetési törzsszáma: 347026
Adószáma: 15347024-1-04
Bankszámla szám: 54000117-11031394
OM azonosító: 202065
2. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló költségvetéssel rendelkezik, önálló számviteli tevékenységet nem
végez. A fenntartó által megállapított költségvetési előirányzatain belül önállóan
gazdálkodik, az előirányzatok közti átcsoportosításhoz, előirányzat módosításához a
fenntartó költségvetésének módosítása szükséges. A célhoz nem kötött pénzmaradványa
felett a fenntartó jogosult rendelkezni
3. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
9. Az intézmény besorolása:
köznevelési intézmény- óvoda
gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi,
gazdálkodási feladatait: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 5527 Bucsa Kossuth tér
6. látja el.
4. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
10. Csoportok száma:
Három csoporttal működő napközi otthonos óvoda (Bucsa)
Egy vegyes csoporttal működő napközi otthonos óvoda (Kertészsziget)
5. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
12. Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsa, 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
6. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
13.Az intézményt fenntartó és működtető szerv neve, székhelye:
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulása, 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
7. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
14. Az intézmény vezetőjének megbízása:
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Az intézmény vezetője az intézményvezető, akit az alapító szerv határozott időre nevezett ki
pályázat útján. A kinevezés lejártával, az intézmény vezetőjét Bucsa és Kertészsziget
Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulási Tanácsa nevezi ki
pályázat útján.
A pályáztatás és foglakoztatás tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai az
irányadóak.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke
gyakorolja.
8. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
15. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézmény pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak foglalkoztatására a
közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény
vonatkozik.
Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
9. Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
18. Az intézmény TEÁOR és államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása,
állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok), melyek 2013. január
1-jétől érvényesek.
Az intézmény alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai, nevelés, ellátás
- Iskolai életmódra felkészítés
- A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését
- Feladata továbbá az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek szakszerű felügyelet
melletti ellátása napközi otthonos rendszerben.
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- a testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, mozgássérült, több
fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos; a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek iskolai nevelését is ellátja integrált
formában).
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok Óvodai fejlesztő program (IPR)
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és
programok
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
10. Az Alapító Okirat 22.3. pontját hatályon kívül helyezi.
11. Az Alapító Okirat 24. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
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24. Beolvadt jogelőd Kertészsziget vonatkozásában:
Beolvadt jogelőd: Kertészsziget Községi Önkormányzat, Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda 5526 Kertészsziget Kossuth u. 18.
12. Ezen módosítások 2013. július 1. napján lépnek hatályba.
Az Alapító Okiratot Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2013.(VI.13.)
KT számú határozatával, Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
31/2013.(VI.13.) KT számú határozatával a 2013. június 13-án megtartott rendkívüli
nyilvános együttes ülésén elfogadta, és egységes szerkezetbe foglalta a módosításokkal
együtt.
Bucsa, 2013. június 13.
Kláricz János
Bucsa Község Polgármestere

Kláricz Jánosné
Kertészsziget Község Polgármestere

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselőtestületének tagjait, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa
Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosítását.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
31/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Napközi Otthonos
Óvoda Alapító Okirat módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására, és arra, hogy a módosítások
tekintetében a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságánál az átvezetés ügyében
eljárjon.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Határidő: azonnal
A 2013. június 13 napján a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2013.(VI.13.) KT számú és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2013.(VI.13.) KT számú képviselő-testületi határozata
1. mellékletét képező
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása
1. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
2. Költségvetési törzsszáma: 347026
Adószáma: 15347024-1-04
Bankszámla szám: 54000117-11031394
OM azonosító: 202065
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2. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló költségvetéssel rendelkezik, önálló számviteli tevékenységet nem
végez. A fenntartó által megállapított költségvetési előirányzatain belül önállóan
gazdálkodik, az előirányzatok közti átcsoportosításhoz, előirányzat módosításához a
fenntartó költségvetésének módosítása szükséges. A célhoz nem kötött pénzmaradványa
felett a fenntartó jogosult rendelkezni
3. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
9. Az intézmény besorolása:
köznevelési intézmény- óvoda
gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi,
gazdálkodási feladatait: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 5527 Bucsa Kossuth tér
6. látja el.
4. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
10. Csoportok száma:
Három csoporttal működő napközi otthonos óvoda (Bucsa)
Egy vegyes csoporttal működő napközi otthonos óvoda (Kertészsziget)
5. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
12. Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsa, 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
6. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
13.Az intézményt fenntartó és működtető szerv neve, székhelye:
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulása, 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
7. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
14. Az intézmény vezetőjének megbízása:
Az intézmény vezetője az intézményvezető, akit az alapító szerv határozott időre nevezett ki
pályázat útján. A kinevezés lejártával, az intézmény vezetőjét Bucsa és Kertészsziget
Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulási Tanácsa nevezi ki
pályázat útján.
A pályáztatás és foglakoztatás tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai az
irányadóak.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke
gyakorolja.
8. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
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15. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézmény pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak foglalkoztatására a
közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény
vonatkozik.
Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
9. Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
18. Az intézmény TEÁOR és államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása,
állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok), melyek 2013. január
1-jétől érvényesek.
Az intézmény alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai, nevelés, ellátás
- Iskolai életmódra felkészítés
- A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését
- Feladata továbbá az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek szakszerű felügyelet
melletti ellátása napközi otthonos rendszerben.
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- a testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, mozgássérült, több
fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos; a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek iskolai nevelését is ellátja integrált
formában).
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok Óvodai fejlesztő program (IPR)
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és
programok
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
10. Az Alapító Okirat 22.3. pontját hatályon kívül helyezi.
11. Az Alapító Okirat 24. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
24. Beolvadt jogelőd Kertészsziget vonatkozásában:
Beolvadt jogelőd: Kertészsziget Községi Önkormányzat, Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda 5526 Kertészsziget Kossuth u. 18.
12. Ezen módosítások 2013. július 1. napján lépnek hatályba.
Az Alapító Okiratot Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2013.(VI.13.)
KT számú határozatával, Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
31/2013.(VI.13.) KT számú határozatával a 2013. június 13-án megtartott rendkívüli
nyilvános együttes ülésén elfogadta, és egységes szerkezetbe foglalta a módosításokkal
együtt.
Bucsa, 2013. június 13.
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Kláricz János
Bucsa Község Polgármestere

Kláricz Jánosné
Kertészsziget Község Polgármestere

Kláricz János polgármester: Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést 15,30 órakor
bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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