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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 

624-41/2012. iktatószám 

 

41. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-én (szerdán) délután 15,30 

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, 

Fenyődi Attila, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula képviselő 

 

Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:  

Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Czakó 

László, Nagy István képviselők  

 

Távol maradt: Mogyorósi István képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné és Zsombok Gyuláné pénzügyi 

főmunkatárs 

  

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyt Kláricz Jánosnét, 

valamint Bucsa és Kertészsziget települések képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva 

körjegyzőt, és a pénzügyi munkatársakat Balázs Ferencnét és Zsombok Gyulánét. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 6 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 között fennálló Intézményfenntartó Társulás Társulási 

megállapodás módosításának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

  

2./   Bucsa és Kertészsziget által közösen fenntartott köznevelési intézmény Alapító 

Okiratának módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa és Kertészsziget között fennálló Intézményfenntartó Társulás 

Társulási megállapodás módosításának elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa és Kertészsziget 

között fennálló Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítását. 

Mindenki előtt ismeretes, hogy 2013 január 1-jétől az oktatási intézmények mind működtetés 

és fenntartás területén átkerülnek az államhoz, és így az önkormányzati feladatkörből az 

oktatással kapcsolatos feladatok kikerülése miatt módosítani szükséges a Társulási 

Megállapodást. Ami a Megállapodásban marad, az az óvodai nevelés. Az írásban elkészült 

anyagot a képviselők megkapták, melyet vitára bocsátott.  

 

Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester: Javasolta, hogy az intézmény működési területe 7. 

pont egészüljön ki azzal, hogy az intézmény működési területe Bucsa és Kertészsziget 

községek közigazgatási területe, valamint a létszámkeret erejéig a felvételt nyert gyerekek 

lakóhelye. 

Így a 7. pont így hangzik:  

„7. A társulás működési, illetékességi területe: 

          Bucsa és Kertészsziget települési önkormányzatok közigazgatási területe és a 

létszámkeret erejéig a felvételt nyert gyerekek lakóhelye.” 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Egyetértett a javaslattal.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Véleménye szerint ennek nincs akadálya. 

 

Kláricz János polgármester: A javaslatot támogatja, és amennyiben a képviselők is elfogadják 

a kiegészítést a Társulási Megállapodást e szerint kell kiegészíteni.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Javasolta továbbá, hogy az iskolabusz helyett közösségi 

buszról legyen szó a megszövegezésben. Ez a szövegrész így módosulna.  

 

„VI. Egyéb rendelkezések b.) Bucsa Község Önkormányzata vállalja, hogy a kertészszigeti 

Tagintézmény bejáró óvodásait a közösségi célú autóbusz működtetésével utaztatja.” 

  

Dr. Nagy Éva körjegyző: Elfogadja a javaslatot, a megszövegezés módosítását el kell végezni 

a Társulási Megállapodás megfelelő pontjánál. 
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Kláricz János polgármester: Javasolta a képviselők részére, hogy az elhangzott módosításokat 

fogadják el.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás kiegészítésére 

javasolt módosításokat egyhangúlag elfogadta.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Javasolta a képviselők részére, hogy az elhangzott 

módosításokat fogadják el.  

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás 

kiegészítésére javasolt módosításokat egyhangúlag elfogadta.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy felmerülhet az a probléma, 

hogy a kertészszigeti óvodában a meglévő óvónő mellé még egy fő óvónőt kell biztosítani.  

Kérte, hogy amennyiben úgy alakul a helyzet, és a létszám megengedi Bucsáról kapjon 

óvónői segítséget Kertészsziget. Ha még sem, akkor a Munkaügyi Központtal veszi fel a 

kapcsolatot. 

 

Knyizsák Erika óvodavezető: Az óvodában felmerülő problémáról szólt, mivel egy olyan 

gyermek is van, aki viselkedési, magatartási, tanulási zavara miatt lefoglalja nagyon az 

óvónőt. Egy óvodai asszisztens foglalkoztatását kérte. 

 

Kláricz János polgármester: Amíg a gyermek vizsgálata nem történik meg, addig el sem lehet 

tanácsolni az óvodából.  

 

Az óvodában azonban meg kell felelni majd a foglalkoztatási kötelezettségeknek, és minden 

törvényi előírásnak. Azon felül, hogy hogyan tud az önkormányzat pedagógiai asszisztenst 

foglalkoztatni, majd akkor derül ki, ha a Munkaügyi Központ támogatási keretei megnyílnak.  

A feladatfinanszírozásba a dologi kiadásoknál van egy minimális összeg, de abból a 

foglalkoztatást nem lehet megoldani. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: A pedagógiai szakszolgálat kikerül a Társulási Megállapodásból, 

valamint az Alapító Okiratból is, mivel állami feladat lesz.  

 

Kláricz János polgármester: Ezt a feladatot megbízási szerződéssel lehet majd ellátni az 

óvodában. Úgy gondolja, hogy a létszámmal és a feladatellátással kapcsolatosan január 

hónapban folyamatosan kell, hogy egyeztessenek, hiszen nemcsak óvodapedagógus és dajka 

kell, hogy dolgozzon az óvodában, hanem olyan személyzet is, akik takarítanak, vagy ebédet 

osztanak.  Az biztosan kivitelezhetetlen, hogy január 1-jétől nem foglalkoztat az 

önkormányzat kisegítő személyzetet. A költségvetés készítésekor mindenképpen kalkulálni 

kell ezekkel a létszámadatokkal. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Mivel még nem tudják, hogy milyen finanszírozást kapnak az 

óvodai feladatokra, így még nem is tudnak miről beszélni. Itt van példának az, hogy a hivatal 

létszámot is lecsökkentették. 

 

Kláricz János polgármester: Így viszont nincs értelme az adósságkonszolidációnak, ha újra 

odajutnak az önkormányzat, mint annak előtte. A hivatal működtetése, a bér és dologi 

kiadások tekintetében úgy látszik, hogy elég lesz a finanszírozás, de lehetséges, hogy úgy 

ítélték meg, hogy kevesebb finanszírozásból is el lehet látni a feladatot.  
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Dr. Nagy Éva körjegyző: Az eddiginél kevesebb létszámmal nem ellátható a hivatali feladat. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Egyenlőre maradjon csak az elképzelés, és javasolja, hogy 

tárgyalják újra a témát, ha meg fogják tudni a finanszírozás mértékét.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Arra viszont nagyon figyelni kell, kötelező feladat 

terhére nem kötelező feladatot lát el az önkormányzat, akkor azt biztosan vissza kell fizetni. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek a Társulási 

Megállapodással kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel több hozzászólás, más javaslat nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa és 

Kertészsziget között fennálló Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 

módosítását - az elhangzott módosításokkal együtt - elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

    114/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa és Kertészsziget között fennálló Intézményfenntartó Társulás 

Társulási megállapodás módosításának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa és Kertészsziget között 

fennálló Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítását, és felhatalmazza a 

polgármestereket a Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

1. melléklet 

 

Társulási Megállapodás Módosítása 

Köznevelési Intézmény közös fenntartása 

 

 

1. A Társulási megállapodás (Továbbiakban: Megállapodás) bevezető része helyébe 

az alábbiak lépnek: 

„Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 87-95. §-ai 

alapján Bucsa Község Önkormányzat és Kertészsziget Község Önkormányzat képviselő-

testületei az óvodai ellátással és közétkeztetéssel kapcsolatos feladataik közös 

megvalósítására intézményfenntartó társulás létrehozásában állapodnak meg, jelen társulási 

megállapodásban foglaltak szerint.” 

2. A Megállapodás I. Fejezetének 1. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„1.  A társulás neve: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulása” 

3. A Megállapodás I. Fejezetének 4. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„4. A közös fenntartású Intézmény neve: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda” 

4. A Megállapodás I. Fejezetének 7. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
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„7. A társulás működési, illetékességi területe: 

          Bucsa és Kertészsziget települési önkormányzatok közigazgatási területe és a 

létszámkeret erejéig a felvételt nyert gyerekek lakóhelye. ” 

5. A Megállapodás II. Fejezete helyébe az alábbiak lépnek: 

„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 és az 

önkormányzatok közétkeztetési feladatait 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. A társulásban 

résztvevő települések köznevelési feladatellátásának biztosítását – a településeken 

működtetett többcélú közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású köznevelési 

intézmény szakmai önállóságának megtartásával oldják meg.  

 

Célja továbbá: 

 

1. A közös intézmény keretei között a nevelő munka színvonalának javítása,  

2. A munkaerő kihasználtság növelése, 

3. A gazdaságosság növelése, az intézmények egy gyereklétszámra vetített fajlagos 

költségeinek csökkentése, 

4. Az intézmények szakmai együttműködésének fejlesztése.” 

 

6. A Megállapodás III. fejezet 1. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

 

„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. A társult 

önkormányzatok közösen látják el továbbá a közétkeztetésből adódó feladatait.” 

7.  A Megállapodás III. Fejezet 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„2. A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye: 

  

 Hivatalos elnevezése: 

  Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

 

 Székhelye: 

 5527 Bucsa, Kossuth tér 9. sz.” 

 

8. A Megállapodás III. Fejezet 4. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„4. Az intézmény szervezeti felépítése: 

Az intézmény élén intézményvezető áll, tagintézmény élén vezető beosztású 

tagintézmény vezető áll.” 

9. A Megállapodás II. Fejezet 5. pontjának helyébe az alábbiak lépnek: 

„5. 
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a)  A társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülésen – 

minősített többséggel – hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 

jóváhagyásához, a megállapodás módosításához, a társulási megállapodás 

megszüntetéséhez, a társuláshoz más önkormányzat csatlakozásához, a társulási 

megállapodás év közbeni felmondásához. 

b) A közösen fenntartott intézmény élén intézményvezető áll, akit az alapító szerv határozott 

időre nevez ki pályázat útján. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a két 

települési önkormányzat képviselő-testülete együttes ülésen gyakorolja, az egyéb 

munkáltatói jogokat az intézményvezető vonatkozásában Bucsa Község Önkormányzat 

Polgármestere gyakorolja. A tagintézmény vezetőjét az intézményvezető nevezi ki, a 

kertészszigeti képviselő-testület 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.” 

 

10. A Megállapodás IV. Fejezetének 2. pontja helyévbe az alábbiak lépnek: 

„2. A társuláshoz való csatlakozás rendje: 

Csatlakozni a következő tanévkezdés előtt, legkésőbb augusztus 31.- ig lehet. 

A társulás átalakításával kapcsolatos szakmai törvényességi előkészületeket a társulási tagok 

egybehangzó döntése alapján, az átszervezés évének januári első munkanapjától 

kezdődhetnek (azaz a gazdasági év kezdésétől) és a tanév (szorgalmi idő) végével záródnak, 

illetve az új szervezet a tanévkezdéssel indulhat.” 

 

11.A Megállapodás IV. Fejezetének 8. pontja helyévbe az alábbiak lépnek: 

„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, finanszírozása Bucsa Község Önkormányzatán keresztül történik. 

 

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.” 

 

 

12. A Megállapodás V. Fejezetének 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„2. A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok az 

alábbiak szerint biztosítják: 

a) Az állami támogatást az intézmény valamennyi tagintézménye és feladata 

tekintetében, Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igényli le, 

melynek jogszerű felhasználásáról a támogatás alapját képező igény keletkezési helye 

szerint kell gondoskodni. 
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b) 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. 

c) Az állami támogatás és 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 

Önkormányzata költségvetési számlájára, ennek részletes feltételeiről a két település 

polgármestere külön állapodik meg. Bucsa Község Önkormányzata közvetlen 

intézmény finanszírozás keretén belül biztosítja a reá háruló, az állami támogatás és a 

működési kiadás közötti különbözetet.” 

13. A Megállapodás V. Fejezetének 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„3. 

a) A közösen fenntartott intézmény költségvetése Bucsa Község Önkormányzati Képviselő-

testülete éves összevont 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. 

c) Az intézménynek – az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, 

módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához –

Kertészsziget Község Képviselő-testülete egyetértése szükséges.” 

 

14. A Megállapodás VI. Fejezete helyébe az alábbiak lépnek: 

„VI. 

Egyéb rendelkezések 

 

a.) A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása vállalja, hogy a kertészszigeti  óvodát Kertészszigeten tagintézményként működteti.  

b.) Bucsa Község Önkormányzata vállalja, hogy a kertészszigeti Tagintézmény bejáró 

óvodásait a közösségi célú autóbusz működtetésével utaztatja.” 

 

15. A Megállapodás VII. Fejezete helyébe az alábbiak lépnek: 

1. VII. 

Vegyes rendelkezések 

 

A társulási megállapodás a társult önkormányzatok által történő elfogadás 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 Városi Bíróság illetékességét 
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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. 

 

16. Jelen módosítások a Társulási Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik és 

azok 2013. január 1-jén lépnek hatályba. 

 

Bucsa, 2012. december 6. 

 

             Kláricz János                                                          Kláricz Jánosné 

             polgármester                                                             polgármester 

 

                                                         Dr. Nagy Éva 

                                                          körjegyző 

 

 

Záradék: Ezt a módosítást Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

114/2012.(12.12.) KT határozatával, Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 74/2012.(12.12.) KT határozatával a 2012. december 12-én megtartott 

rendkívüli nyilvános együttes ülésén 2013. január 1-jei hatállyal elfogadta és 

felhatalmazták Kláricz János és Kláricz Jánosné polgármestereket a megállapodás 

aláírására, és kötelezik, hogy a megállapodást egységes szerkezetbe foglalják. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa és Kertészsziget között fennálló Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodás módosítását - az elhangzott módosításokkal együtt - 

elfogadja. 

  

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

    74/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa és Kertészsziget között fennálló Intézményfenntartó Társulás 

Társulási megállapodás módosításának elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa és Kertészsziget 

között fennálló Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítását, és 

felhatalmazza a polgármestereket a Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalására.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal 

1. melléklet 

 

Társulási Megállapodás Módosítása 

Köznevelési Intézmény közös fenntartása 

 

 

11. A Társulási megállapodás (Továbbiakban: Megállapodás) bevezető része helyébe 

az alábbiak lépnek: 

„Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 87-95. §-ai 
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alapján Bucsa Község Önkormányzat és Kertészsziget Község Önkormányzat képviselő-

testületei az óvodai ellátással és közétkeztetéssel kapcsolatos feladataik közös 

megvalósítására intézményfenntartó társulás létrehozásában állapodnak meg, jelen társulási 

megállapodásban foglaltak szerint.” 

12. A Megállapodás I. Fejezetének 1. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„1.  A társulás neve: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulása” 

13. A Megállapodás I. Fejezetének 4. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„4. A közös fenntartású Intézmény neve: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda” 

14. A Megállapodás I. Fejezetének 7. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„7. A társulás működési, illetékességi területe: 

         Bucsa és Kertészsziget települési önkormányzatok közigazgatási területe és a 

létszámkeret erejéig a felvételt nyert gyerekek lakóhelye. ” 

15. A Megállapodás II. Fejezete helyébe az alábbiak lépnek: 

„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 és az 

önkormányzatok közétkeztetési feladatait 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. A társulásban 

résztvevő települések köznevelési feladatellátásának biztosítását – a településeken 

működtetett többcélú közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású köznevelési 

intézmény szakmai önállóságának megtartásával oldják meg.  

 

Célja továbbá: 

 

1. A közös intézmény keretei között a nevelő munka színvonalának javítása,  

2. A munkaerő kihasználtság növelése, 

3. A gazdaságosság növelése, az intézmények egy gyereklétszámra vetített fajlagos 

költségeinek csökkentése, 

4. Az intézmények szakmai együttműködésének fejlesztése.” 

 

16. A Megállapodás III. fejezet 1. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

 

„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. A társult 

önkormányzatok közösen látják el továbbá a közétkeztetésből adódó feladatait.” 

17.  A Megállapodás III. Fejezet 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„2. A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye: 

  

 Hivatalos elnevezése: 

  Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 
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 Székhelye: 

 5527 Bucsa, Kossuth tér 9. sz.” 

 

18. A Megállapodás III. Fejezet 4. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„4. Az intézmény szervezeti felépítése: 

Az intézmény élén intézményvezető áll, tagintézmény élén vezető beosztású 

tagintézmény vezető áll.” 

19. A Megállapodás II. Fejezet 5. pontjának helyébe az alábbiak lépnek: 

„5. 

d)  A társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülésen – 

minősített többséggel – hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 

jóváhagyásához, a megállapodás módosításához, a társulási megállapodás 

megszüntetéséhez, a társuláshoz más önkormányzat csatlakozásához, a társulási 

megállapodás év közbeni felmondásához. 

e) A közösen fenntartott intézmény élén intézményvezető áll, akit az alapító szerv határozott 

időre nevez ki pályázat útján. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a két 

települési önkormányzat képviselő-testülete együttes ülésen gyakorolja, az egyéb 

munkáltatói jogokat az intézményvezető vonatkozásában Bucsa Község Önkormányzat 

Polgármestere gyakorolja. A tagintézmény vezetőjét az intézményvezető nevezi ki, a 

kertészszigeti képviselő-testület véleményének figyelembe vételével.  

f) 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.” 

 

20. A Megállapodás IV. Fejezetének 2. pontja helyévbe az alábbiak lépnek: 

„2. A társuláshoz való csatlakozás rendje: 

Csatlakozni a következő tanévkezdés előtt, legkésőbb augusztus 31.- ig lehet. 

A társulás átalakításával kapcsolatos szakmai törvényességi előkészületeket a társulási tagok 

egybehangzó döntése alapján, az átszervezés évének januári első munkanapjától 

kezdődhetnek (azaz a gazdasági év kezdésétől) és a tanév (szorgalmi idő) végével záródnak, 

illetve az új szervezet a tanévkezdéssel indulhat.” 

 

11.A Megállapodás IV. Fejezetének 8. pontja helyévbe az alábbiak lépnek: 

„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, finanszírozása Bucsa Község Önkormányzatán keresztül történik. 

 

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 
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soros ülésein hagyják jóvá.” 

 

 

12. A Megállapodás V. Fejezetének 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„2. A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok az 

alábbiak szerint biztosítják: 

d) Az állami támogatást az intézmény valamennyi tagintézménye és feladata 

tekintetében, Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igényli le, 

melynek jogszerű felhasználásáról a támogatás alapját képező igény keletkezési helye 

szerint kell gondoskodni. 

e) 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. 

f) Az állami támogatás és 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 

Önkormányzata költségvetési számlájára, ennek részletes feltételeiről a két település 

polgármestere külön állapodik meg. Bucsa Község Önkormányzata közvetlen 

intézmény finanszírozás keretén belül biztosítja a reá háruló, az állami támogatás és a 

működési kiadás közötti különbözetet.” 

13. A Megállapodás V. Fejezetének 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„3. 

d) A közösen fenntartott intézmény költségvetése Bucsa Község Önkormányzati Képviselő-

testülete éves összevont költségvetésének részét képezi, de az intézmény önálló 

költségvetés készítésére kötelezett, és a költségvetés elkészítéséhez a tag önkormányzat 

szükség szerint adatokat szolgáltat. 

e) 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. 

f) Az intézménynek – az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, 

módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához –

Kertészsziget Község Képviselő-testülete egyetértése szükséges.” 

 

14. A Megállapodás VI. Fejezete helyébe az alábbiak lépnek: 

„VI. 

Egyéb rendelkezések 

 

a.) A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása vállalja, hogy a kertészszigeti  óvodát Kertészszigeten tagintézményként működteti.  

b.) Bucsa Község Önkormányzata vállalja, hogy a kertészszigeti Tagintézmény bejáró 

óvodásait a közösségi célú autóbusz működtetésével utaztatja.” 

 

15. A Megállapodás VII. Fejezete helyébe az alábbiak lépnek: 

2. VII. 

Vegyes rendelkezések 

 

A társulási megállapodás a társult önkormányzatok által történő elfogadás napján lép hatályba 

és határozatlan időre szól.  
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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 Városi Bíróság 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. 

 

16. Jelen módosítások a Társulási Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik és 

azok 2013. január 1-jén lépnek hatályba. 

 

Bucsa, 2012. december 6. 

 

 

             Kláricz János                                                          Kláricz Jánosné 

             polgármester                                                             polgármester 

                                                          

 

       Dr. Nagy Éva 

                                                          körjegyző 

 

 

Záradék: Ezt a módosítást Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

114/2012.(12.12.) KT határozatával, Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 74/2012.(12.12.) KT határozatával a 2012. december 12-én megtartott 

rendkívüli nyilvános együttes ülésén 2013. január 1-jei hatállyal elfogadta és 

felhatalmazták Kláricz János és Kláricz Jánosné polgármestereket a megállapodás 

aláírására, és kötelezik, hogy a megállapodást egységes szerkezetbe foglalják. 

 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító 

Okiratának módosítását.  

A képviselők az Alapító Okirat módosítását írásban megkapták.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek az Alapító Okirattal kapcsolatosan kérdése, 

hozzászólása?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte az Alapító Okirat módosításának elfogadását.  
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító 

Okiratának módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

115/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Óvoda Alapító Okirat módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat 1. mellékletét 

képező Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Óvoda Alapító Okirat módosítását. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 1. melléklet  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2012.(12.12.) számú és 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2012.(12.12.) számú 

képviselő-testületi határozata 1. mellékletét képező Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvoda  

Alapító Okirat módosítása 

 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9.§, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§-25.§-a alapján Bucsa és Kertészsziget Községi 

Önkormányzatok Képviselő-testületei által határozatlan időre alapított Bucsa Község 

Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát 2013. január 1. napjával az alábbiakban adja 

ki:” 

2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„1. Az intézmény neve: 

      Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda” 

3. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Költségvetési törzsszáma: 347026 

Adószáma:15347024-1-04 

Bankszámla szám: 10700165-67239021-51100005” 

4. Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„- Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Bucsai Tagintézménye, Bucsa Kossuth tér 

9.  

- Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Kertészszigeti Tagintézménye, 

Kertészsziget, Béke u. 2. sz.”  

5. Az Alapító Okirat 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

   „ - Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Bucsai Tagintézménye, Bucsa Kossuth 

tér 9.(hrsz: 303,307)  

- Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Kertészszigeti Tagintézménye, 

Kertészsziget, Béke u. 2. sz. (hrsz 114.)” 

6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
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             „5. Az intézmény típusa: 

- óvoda” 

7. Az Alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

              „6. Az intézmény szervezete:  

       Köznevelési intézmény, mely szervezetileg egységes és szakmai tekintetben önálló.” 

8. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

            „8. Az intézmény tagozatai: 

                      -  Általános óvodai nevelés 

                      - Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, és 

                          iskolai életmódra felkészítését végző tagozat” 

  

9. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9. Az intézmény besorolás: 

                           - köznevelési intézmény- óvoda 

                     - gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv,  

                     pénzügyi, gazdálkodási feladatait Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzősége 5527  Bucsa Kossuth tér 6. látja el.” 

 

10. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

             „10. Évfolyamok száma: 

                     - Három csoporttal működő napközi otthonos óvoda (Bucsa) 

                     - Egy vegyes csoporttal működő napközi otthonos óvoda 

                      (Kertészsziget)” 

11. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

               „11. Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

                Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda         

                Intézményfenntartó Társulása, 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. „ 

 

12. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„12.Az intézményt fenntartó szerv neve, székhelye:  

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása, 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.”  

 

13. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„13. 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 Társulása 

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 Bucsa Község polgármestere 

gyakorolja. 
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14. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

            „16.1.Közfeladata: A Nemzeti Köznevelési törvényben foglalt feladatok ellátása. 

             16.2 Az intézmény alapfeladata: 

Az óvoda feladata a gyermekek 

              - testi, értelmi, mentális és közösségi életre valló beilleszkedésének segítése, 

              - a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, 

              - a gyermekek személyiségének kibontakoztatása, valamint 

              - mindazon képességeknek a fejlesztése, amelyek a gyermeket alkalmassá teszik 

                iskolai tanulmányainak megkezdésére. 

            Az óvodai nevelés az alapfokú oktatás első szintjét megelőző, iskolás kor előtti   

            oktatás, mely egész napos tevékenység keretében folyik. 

            Az óvoda a gyermekek három éves korától ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával 

            összefüggő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben                      

            meghatározott feladatokat is. Az óvoda a beszédhibás; a beszéd-, hang- és nyelvi 

            zavarban szenvedő gyermekek logopédiai ellátásában is részt vesz. 

Az intézmény feladata továbbá az óvodai nevelés keretében: 

- ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel 

együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált formában. 

- A sajátos nevelési igényű (a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján 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).  

- A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. 

- A hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

megsegítésére integrációs nevelést szervez. 

- Feladata továbbá az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 

szakszerű felügyelet melletti ellátása napközi otthonos rendszerben.” 

15. Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„17. 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).  
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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 

562920 Egyéb vendéglátás 

562917 Munkahelyi étkeztetés” 

 

16. Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„19. Az intézmény működési területe: 

Bucsa Község és Kertészsziget Község közigazgatási területe” 

 

17. Az Alapító Okirat 20. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„20. Az intézmény befogadóképessége: 

Bucsa, Kossuth tér 9.   80 fő,  

       Kertészsziget, Béke u.2.   20 fő. 

 

18.Az Alapító Okirat 21.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„21.1. Ingatlanok: 

Bucsa, Kossuth tér 9.sz. (hrsz: 303, 307.) Bucsa Község Önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlan, 

Kertészsziget, Béke u. 2. sz. (hrsz: 114.) nyilvántartott Kertészsziget Község Önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlan” 

 

19.Az Alapító Okirat 22. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

20.Az Alapító Okirat 22. pontját hatályon kívül helyezi, ennek következtében az Alapító 

Okirat további pontjai számuknál fogva eggyel csökkennek. 

 

Ezt az alapító okiratot módosító okiratot Bucsa Község Önkormányzat 115/2012. (12.12.) sz. 

határozat alapján és Kertészsziget Község Önkormányzat 75/2012. (12.12.) sz. határozat 

alapján 2012. december 12-én tartott együttes ülésén 2013. január 1-jei hatállyal elfogadta és 

felhatalmazták Kláricz János és Kláricz Jánosné polgármestereket az okirat aláírására, és 

egységes szerkezetbe foglalására. 

 

Bucsa, 2012. december 12. 

 

 

               Kláricz János                                                               Kláricz Jánosné 

               polgármester                                                                   polgármester 

 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítását. 
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Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 75/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Óvoda Alapító Okirat módosítása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat 1. 

mellékletét képező Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Óvoda Alapító Okirat módosítását. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal 
1. melléklet  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2012.(12.12.) számú és 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2012.(12.12.) számú 

képviselő-testületi határozata 1. mellékletét képező Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvoda  

Alapító Okirat módosítása 

 

16. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9.§, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§-25.§-a alapján Bucsa és Kertészsziget Községi 

Önkormányzatok Képviselő-testületei által határozatlan időre alapított Bucsa Község 

Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát 2013. január 1. napjával az alábbiakban adja 

ki:” 

17. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„1. Az intézmény neve: 

      Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda” 

18. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Költségvetési törzsszáma: 347026 

Adószáma:15347024-1-04 

Bankszámla szám: 10700165-67239021-51100005” 

19. Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„- Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Bucsai Tagintézménye, Bucsa Kossuth tér 

9.  

- Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Kertészszigeti Tagintézménye, 

Kertészsziget, Béke u. 2. sz.”  

20. Az Alapító Okirat 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

   „ - Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Bucsai Tagintézménye, Bucsa Kossuth 

tér 9.(hrsz: 303,307)  

- Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Kertészszigeti Tagintézménye, 

Kertészsziget, Béke u. 2. sz. (hrsz 114.)” 

21. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

             „5. Az intézmény típusa: 

- óvoda” 

22. Az Alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

              „6. Az intézmény szervezete:  

       Köznevelési intézmény, mely szervezetileg egységes és szakmai tekintetben önálló.” 
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23. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

            „8. Az intézmény tagozatai: 

                      -  Általános óvodai nevelés 

                      - Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, és 

                          iskolai életmódra felkészítését végző tagozat”  

24. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9. Az intézmény besorolás: 

                           - köznevelési intézmény- óvoda 

                     - gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv,  

                     pénzügyi, gazdálkodási feladatait Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzősége 5527  Bucsa Kossuth tér 6. látja el.” 

25. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

             „10. Évfolyamok száma: 

                     - Három csoporttal működő napközi otthonos óvoda (Bucsa) 

                     - Egy vegyes csoporttal működő napközi otthonos óvoda 

                      (Kertészsziget)” 

26. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

               „11. Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

                Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda         

                Intézményfenntartó Társulása, 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. „ 

27. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„12.Az intézményt fenntartó szerv neve, székhelye:  

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása, 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.”  

28. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„13. 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 Társulása 

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 Bucsa Község polgármestere 

gyakorolja. 

29. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

            „16.1.Közfeladata: A Nemzeti Köznevelési törvényben foglalt feladatok ellátása. 

             16.2 Az intézmény alapfeladata: 

Az óvoda feladata a gyermekek 

              - testi, értelmi, mentális és közösségi életre valló beilleszkedésének segítése, 

              - a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, 

              - a gyermekek személyiségének kibontakoztatása, valamint 

              - mindazon képességeknek a fejlesztése, amelyek a gyermeket alkalmassá teszik 

                iskolai tanulmányainak megkezdésére. 

            Az óvodai nevelés az alapfokú oktatás első szintjét megelőző, iskolás kor előtti   

            oktatás, mely egész napos tevékenység keretében folyik. 

            Az óvoda a gyermekek három éves korától ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával 

            összefüggő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben                      
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            meghatározott feladatokat is. Az óvoda a beszédhibás; a beszéd-, hang- és nyelvi 

            zavarban szenvedő gyermekek logopédiai ellátásában is részt vesz. 

Az intézmény feladata továbbá az óvodai nevelés keretében: 

- ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel 

együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált formában. 

- A sajátos nevelési igényű (a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján 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).  

- A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. 

- A hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

megsegítésére integrációs nevelést szervez. 

- Feladata továbbá az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 

szakszerű felügyelet melletti ellátása napközi otthonos rendszerben.” 

30. Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„17. Az intézmény TEÁOR és államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása, 

állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok), melyek 2013. január 

1 – jétől érvényesek. 

Az intézmény alapvető szakágazata: 852010 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 

562920 Egyéb vendéglátás 

562917 Munkahelyi étkeztetés” 

 

16. Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
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„19. Az intézmény működési területe: 

Bucsa Község és Kertészsziget Község közigazgatási területe” 

 

17. Az Alapító Okirat 20. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„20. Az intézmény befogadóképessége: 

Bucsa, Kossuth tér 9.   80 fő,  

       Kertészsziget, Béke u.2.   20 fő. 

 

18.Az Alapító Okirat 21.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„21.1. Ingatlanok: 

Bucsa, Kossuth tér 9.sz. (hrsz: 303, 307.) Bucsa Község Önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlan, 

Kertészsziget, Béke u. 2. sz. (hrsz: 114.) nyilvántartott Kertészsziget Község Önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlan” 

 

19.Az Alapító Okirat 22. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

20.Az Alapító Okirat 22. pontját hatályon kívül helyezi, ennek következtében az Alapító 

Okirat további pontjai számuknál fogva eggyel csökkennek. 

 

Ezt az alapító okiratot módosító okiratot Bucsa Község Önkormányzat 115/2012. (12.12.) sz. 

határozat alapján és Kertészsziget Község Önkormányzat 75/2012. (12.12.) sz. határozat 

alapján 2012. december 12-én tartott együttes ülésén 2013. január 1-jei hatállyal elfogadta és 

felhatalmazták Kláricz János és Kláricz Jánosné polgármestereket az okirat aláírására, és 

egységes szerkezetbe foglalására. 

 

Bucsa, 2012. december 12. 

 

 

               Kláricz János                                                               Kláricz Jánosné 

               polgármester                                                                   polgármester 

 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése? Mivel 

több kérdés, hozzászólás nem volt az ülést 16,00 órakor bezárta. 

 

           

Kmf. 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


