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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Miháld község önkormányzati képviselő-testülete 2012. július 03.
napján megtartott, 16.15. órakor kezdődő rendkívüli nyilvános testületi
ülésén Miháld és Pat Községek Körjegyzősége Tanácstermében (8825 Miháld,
Fő út 2.)
Jelen vannak: Gerő Sándor polgármester, Gergely Norbert és
Imre helyi önkormányzati képviselők.

Lukács

Távolmaradását jelezte: Vig Zsolt alpolgármester és Papp Jenő helyi
önkormányzati képviselő.
Tanácskozási joggal megjelent: Szegedi Bernadett körjegyző.
Lakosság részéről megjelent: 0 fő.
Gerő Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, hiszen azon a határozatképességhez szükséges
létszámban - 3 fővel - a képviselő-testület megjelent. Elmondja, hogy az ülés
összehívása a
szervezeti és működési szabályzat
szerint történt. A
jegyzőkönyv hitelesítők személyére javaslatot tesz. Felkéri Gergely Norbert és
Lukács Imre képviselő urakat a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Az érintettek nyilatkoznak, hogy a jelölést elfogadják.
Így a képviselő-testület 3 igen szavazattal, Gergely Norbert és Lukács Imre
képviselő urakat jelen jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölték.
Gerő Sándor polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontok
elfogadására. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását a nagyrécsei
közoktatási társuláshoz való csatlakozás okán a társulási megállapodás és
alapító okiratok módosításának elfogadása indokolja. Ismerteti a napirendi
pontokat.
Majd ezt követően a
képviselő-testület határozathozatal nélkül a
javaslatnak megfelelően – egyhangúlag - a
következő napirendet
alkotta:

N A P I R E N D:
1./ Nagyrécse, Nagybakónak Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg, Zalaújlak,
Miháld, Pat Községi Önkormányzatok Közoktatási Intézményfenntartó
Társulása Társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása
Előadó: Gerő Sándor polgármester
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1./ Nagyrécse, Nagybakónak Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg,
Zalaújlak, Miháld, Pat Községi Önkormányzatok Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának és
Alapító okiratának módosítása
Gerő Sándor polgármester: Ismerteteti, hogy a korábban elfogadott
társulási megállapodásban a kormányhivatal törvényességi kifogásokat
talált, amelyet a nagyrécsei körjegyző korrigált. A lényeg, hogy a döntéshozó
a társulási tanács a képviselő-testületek előzetes véleménye mellett.
Gerő Sándor
polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás,
javaslat, úgy kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el az
előterjesztésnek megfelelően a határozati javaslatokat.
A képviselő-testület 3
határozatot hozta:

igen szavazattal, egyhangúlag a következő

48/2012.(VII.03.) számú képviselő-testületi határozat
1./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik,
hogy Nagyrécse, Nagybakónak Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg,
Zalaújlak, Miháld, Pat Községi Önkormányzatok Kozoktatási
Intézményfenntartó
Társulása
Társulási
Megállapodásának
módosítását az előterjesztésnek megfelelően 2012. szeptember 1-jei
kezdő hatállyal elfogadja, tekintettel, hogy az Ötv. 8. § (4)
bekezdésben meghatározott kötelező általános iskolai oktatás és
nevelés
feladatait
2012.
augusztus
31.-éig
közoktatási
megállapodás útján ellátja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
körjegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást – mint a képviselő-testület akaratával
mindenben megegyezőt – aláírják.
Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester, Szegedi Bernadett körjegyző

A képviselő-testület 3
határozatot hozta:

igen szavazattal, egyhangúlag a következő

49/2012.(VII.03.) számú képviselő-testületi határozat
Miháld
Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Körzeti
Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda Nagyrécse nevű közös
fenntartású közoktatási intézmény Módosító Okiratát, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – a határozat
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mellékletének megegyezően - 2012. augusztus 31. napi hatállyal
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt
az okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester, Szegedi Bernadett körjegyző

Gerő Sándor polgármester: Ha más hozzászólás, kérdés nincs, bezárja a
nyilvános testületi ülést.
Tekintettel arra, hogy
több kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt a
képviselő-testület részéről, a polgármester a nyilvános ülést bezárta, és
megköszönte a képviselő-testület részvételét, együttműködését.

Lezárva: 2012. július 03.-án 18.10. órakor.

Gerő Sándor
Polgármester

Szegedi Bernadett
körjegyző

Lukács Imre
jkv.hitelesítő

Gergely Norbert
jkv.hitelesítő
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MEGHÍVÓ
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános
ülését

2012. július 03-án ( kedden ) 16.15. órára
a Körjegyzőségi Hivatal Tanácstermébe ( Miháld , Fő út 2.) összehívom –ezútontisztelettel meghívom

Tervezett NAPIREND:

1./ Nagyrécse, Nagybakónak Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg, Zalaújlak,
Miháld, Pat Községi Önkormányzatok Közoktatási Intézményfenntartó
Társulása Társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása
Előadó: Gerő Sándor polgármester

Miháld , 2012. július 02.

Tisztelettel:
Gerő Sándor sk.
polgármester
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E L Ő T E R J E S Z T É S E K:
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Ügyszám: 787-4/2012.
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)
A megállapodás 3.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő - testületek a „helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 43. § 41. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján* és a „helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv.
9. § - 15. § - aiban 8. §-ában* foglalt rendelkezés szerint az Ötv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott
kötelező közoktatási feladataik megvalósítására oktatási - nevelési intézmény közös fenntartásában
állapodnak meg a következők szerint:
1.) A társulás neve, székhelye:
Nagyrécse, Nagybakónak, Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg, Zalaújlak, Miháld, Pat Községek*
Intézményfenntartói Társulás
Székhelye: Nagyrécse, Kossuth u. 48.
Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe
2). Az oktatási intézmény intézmények* neve és székhelye:
2.1. Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
8756. Nagyrécse Haladás utca 4.
2.2. Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Tagiskolája
8825 Miháld Fő u. 6.*
3.) A társulás tagjainak neve, székhelye, jogállása:
3.1. A társulás tagjai:
NAGYRÉCSE Község Önkormányzat Képviselő - testülete
Székhelye: 8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48.
NAGYBAKÓNAK Község Önkormányzat Képviselő -testülete
Székhelye: 8821 Nagybakónak, Tanács Krt. 2.
KISRÉCSE Község Önkormányzat Képviselő - testülete
Székhelye: 8756 Kisrécse, Ságvári u. 6.
CSAPI Község Önkormányzat Képviselő - testülete
Székhelye: 8755 Csapi, Arany J. u. 18.
ZALASÁRSZEG Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8755 Zalasárszeg,Dózsa György tér 6.
ZALAÚJLAK Község Önkormányzat Képviselő -testülete
Székhelye: 8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A
MIHÁLD Község Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 8825 Miháld Fő u. 2.*
PAT Község Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 8825 Pat, Fő u. 55.*
3.2 A társulási megállapodás hatálya: határozott időtartamú,
2012. január 1-től 2012. december 31-ig
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2012. augusztus 31-től 2012. december 31-ig*
3.3 A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, döntéshozó szervei a társulásban résztvevő
önkormányzatok képviselőtestületeti.
A közös fenntartású intézmény intézmények* költségvetése Nagyrécse községi Önkormányzat
Képviselő - testületének költségvetési rendeletébe épül be, az irányítói jogokat a társulási
megállapodás 3.1pontjában felsorolt képviselő-testületek gyakorolják.
3.4. A Társulás felügyeleti szerve: a Zala Megyei Kormányhivatal*
4. ) A társulás célja, hogy:
4.1. A közös fenntartású közoktatási intézmény intézmények* a települések közoktatási
feladatait oly módon láthassa láthassák* el, hogy az ellátottak létszáma lehetővé tegye
szakmailag megfelelő színvonalú ellátás szervezését.
4.2.A közös fenntartású intézmény csoportlétszámai gazdaságosabb üzemeltetést tegyenek
lehetővé csoportösszevonások nélkül.
4.3 A társulásos üzemeltetés tegye lehetővé a megfelelő szakosított és szakszerű ellátás
biztosításával a térség gyermekeinek e téren jelentkező hátrányos helyzetének
kiküszöbölését.
4.4 Az iskolaotthonos és tanulószobai ellátás a társuláshoz tartozó települések gyermekeinek
ellátását javítsa.
4.5. A többcélú intézményben az óvodai és iskolai szolgáltatások közös infrastruktúrával való
kiszolgálása az erőforrások gazdaságosabb üzemeltetését szolgálja.
4.6. Az intézmény vezetője az iskola igazgatója. Az iskolaigazgatói állást nyilvános pályázat
útján kell betölteni. (1992.évi XXXIII.tv.) Az intézményvezetői kinevezést, megbízást az
irányítói jogokkal felruházott önkormányzatok képviselő-testületei adják
Az intézményvezető kinevezéséhez, felmentéshez a képviselő - testületek mindegyikének
külön-külön, minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges.
Az intézményvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja.*
4.7. A tagintézmény vezetőjét - a társult Képviselőtestületek egyetértésével - a székhely
intézmény vezetője bízza meg.*
5.) A társulás tevékenységi köre:
Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrécse és Tagintézményének*
tevékenységi körébe tartozik különösen:
• nappali
rendszerű,
általános
műveltséget
megalapozó
iskolai
oktatás
Nagyrécsén 1- 8.osztály; Miháldon 1 – 4 osztály*
• iskolai intézményi étkeztetés,
• iskolaotthoni és tanulószobai ellátás,
• iskolai könyvtári szolgáltatás.
Óvoda tevékenységi körébe tartozik:
• óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés,
• óvodai intézményi étkeztetés.
Az alaptevékenység teljes körű hiteles megnevezését az „Alapító Okirat” tartalmazza.
6. ) A társulás tagjainak vagyona:
6.1. A Körzeti Általános Iskola és konyha (felépítmény) Hrsz: ¼ Nagyrécse
Nagyrécse Község Önkormányzat
52/100 tulajdoni arány
Nagybakónak Község Önkormányzat
26/100 tulajdoni arány
Zalaújlak Község Önkormányzat
8/100 tulajdoni arány
Csapi Község Önkormányzat
14/100 tulajdoni arány
6.2. A Napköziotthonos Óvoda (felépítmény) Hrsz: ½
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Nagyrécse Község Önkormányzat
6.3. A Tagiskola Hrsz. Miháld 242/1.
Miháld Község Önkormámányzat

1/1 tulajdoni arány

1/1 tulajdoni arány*

6.4. Amennyiben a Társulás közös vagyont hoz létre, úgy a vagyon közös tulajdonba kerül, amelyre a
Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
6.5. Az intézmény épületének, egyéb építményeinek fejlesztési és felújítási költségeit a társulás tagjai a
tulajdoni arányoknak megfelelően viselik.
6.6. A társulás ellenőrzésének rendje:
A gazdálkodás biztonságáért a Társulási Tanács felelős.Nagyrécse, Csapi, Nagybakónak, Zalaújlak
Községek Körjegyzősége felelős.
A társulás tagjai a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálatával a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulását bízza meg.
7. A társulás intézményének intézményeinek* finanszírozása
7.1 A társulásban résztvevő önkormányzatok az intézmény intézmények* üzemeltetés, fenntartás
költségeihez hozzájárulnak:
- a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami támogatás
összegével, melyet a gesztor önkormányzat igényel az előírásoknak megfelelően
- a normatív állami támogatások feletti összeggel.
- A fenti normatíva, valamint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által igényelt
és a Nagyrécsei Önkormányzatnak átadott állami támogatás, az intézmények működési
bevételei, továbbá a támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök összegével
csökkentett ténylegesen felmerült működési kiadásokat a fenntartók – a nagyrécsei
intézmény esetében valamennyi társult önkormányzat; a miháldi tagintézmény esetében
Miháld és Pat községek önkormányzatai - tanulólétszám arányában viselik és térítik
meg.*
7.2. A normatív állami támogatás feletti hozzájárulásnak a fenntartó önkormányzatokra
eső összegét a társulás tagjai az intézmény intézmények* költségvetésének tárgyalása során
határozzák meg.
7.3. Az intézmény intézmények* éves költségvetési tervét, éves költségvetési terv módosítását, éves
beszámolóját a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei külön-külön, minősített
többségű határozattal fogadják el.
Az egy gyermekre eső normatíván felüli költségek meghatározása során azt az elvet
kell követni, hogy azok az önkormányzatok viseljenek nagyobb terheket, ahol az
az intézmény munkahelyeket teremt és hozzájárul a jövedelemadó bevétel növeléséhez.
7.4 A költségvetési határozatban elfogadott normatíván felüli hozzájárulásnak az
összegét az illető önkormányzatok a saját költségvetési rendeleteikben biztosítják és garantálják
az időarányos átutalását a gesztor önkormányzat számára .
A normatíva feletti finanszírozás összegének 2/13-ad részét tárgyév január 15-ig, a további
1/13-ad részét a tárgyhót megelőző hó 25-ig utalja át Nagyrécse Önkormányzat : CIB Bank
Zrt Nagykanizsa, 10700275-67043659-51100005 költségvetési számlájára.
Az újonnan társult önkormányzatok a normatíva feletti finanszírozás (időarányos 4
hónapra jutó ) összegének 2/4-ed részét 2012. szeptember 25-ig, 1/4-ed részét október 25ig, 1/4-ed részét pedig november 25-ig utalják át Nagyrécse Önkormányzat : CIB Bank
Zrt Nagykanizsa, 10700275-67043659-51100005 költségvetési számlájára.*
A gesztor önkormányzat az intézmény éves elfogadott költségvetésének 2/13 részét
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január 31-ig az 1/13 részét a tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapján utalja át
az intézmény számlájára.
A társult községi önkormányzatok közigazgatási területéről bejáró gyermekek utazási költségét az
intézmény költségvetésében kell tervezni.
Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén azonnali beszedési
megbízás-inkasszó –alkalmazandó a Társulás Elnöke a tartozás behajtásáról bírói eljárás
útján gondoskodik.*
A társulásban részt vevő települési önkormányzatok az intézményben fizetendő térítési
díjakról határozatban döntenek, amely a gesztor önkormányzat rendeletébe épül be.
7.5 A Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, továbbá Tagiskolájának*
költségvetése Nagyrécse község Önkormányzata költségvetésének részét képezi.
Az intézményvezető a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda:
Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A gazdálkodási feladatait – külön megállapodásban foglaltak alapján – a Nagyrécse,
Csapi,Nagybakónak, Zalaújlak községek Körjegyzősége látja el.
8.) A társulás szervezete:
8.1 Társulási tanács: A Társulás legfőbb döntéshozó szerve: a társulásban részt vevő települések
képviselőtestületei.
A társulásban részt vevő képviselő-testületek az intézménnyel kapcsolatos feladatok ellátására,
hatáskörök gyakorlására Társulási Tanácsot Társulást* hoznak létre.
A társulási tanácsban a társulás tagjait a polgármesterek képviselik, és Társulásban* minden
önkormányzat egy
szavazati joggal rendelkezik. A polgármesterek akadályoztatása esetén
jegyzőkönyvben kell rögzíteni helyettesítő ill. helyettesített személyt, aki azonos jogosultságokkal
rendelkezik.
8.2 Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli, s látja el az ülés
összehívásával, levezetésével kapcsolatos teendőket. A Társulás elnöke a gesztor önkormányzat
polgármestere, elnökhelyettese Nagybakónak község Polgármestere.
8.3. A Társult Képviselő-testületek felhatalmazzák a Társulás Elnökét, hogy azon közoktatási
pályázatok benyújtásáról döntést hozzon, amelyeknek nem feltétele az önrész biztosítása,
ezen pályázatok végrehajtásáért és elszámolásáért a Társulás Elnöke teljes felelősséggel
tartozik.*
9.) A társulási tanács működésének szabályai:
9.1 A társulási tanács akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van.
9.2 A Társulási Tanács működésére vonatkozóan az 1997.évi CXXXV. törvény előírásait
kell alkalmazni
9.3 A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök,
önkormányzat jegyzője írja alá.

az elnök-helyettes és a gesztor

11

9.4 A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyv elkészítéséről a társulási tanács elnöke
gondoskodik. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek, és a társulás tagjainak.
9.5 A társulási tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket a körjegyzőség hivatala
látja el.

10. A társulásban részt vevő képviselő-testületek a következő hatásköröket ruházza át a társulási
tanácsra:
a) az óvodai nyitva tartás megállapítása,
b) az intézmény szervezeti - működési szabályzatának jóváhagyása, módosítása,
c) pedagógiai, nevelési program jóváhagyása, módosítása,
d) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.

A Társulási Tanács évente egyszer köteles munkájáról együttes képviselő testületi ülésen beszámolni.
9.) A társuláshoz történő csatlakozás:
9.1 A társulásban részt vevő képviselő - testületek biztosítják a csatlakozás lehetőségét más
önkormányzatok részére.
Társuláshoz való csatlakozás, azon önkormányzatok képviselő - testületei részére teszik lehetővé,
melyek:
⇒ elfogadják a társulás céljait,
⇒ hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában,
⇒ vállalják a költségeknek és a többletköltségeknek a finanszírozását,
⇒ továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
9.2. A csatlakozni szándékozó képviselő - testületnek határozatban ki kell mondani, hogy
elfogadja a társulás célját, hatékonyan közreműködik a feladatok költségkímélő megvalósításában,
vállalja az évenként megállapított költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését, a jelen
megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. A határozatot a Társulási
Tanácsnak a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek* kell megküldeni.
9.3. A társuláshoz új tag csak a társulásban résztvevő valamennyi tag hozzájárulásával
csatlakozhat, amelyhez az egyes képviselő-testületek minősített többsége szükséges.
9.4. A társulásban résztvevő képviselő - testületek a közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.
§ (2) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a tanév/nevelési év kezdeti
időpontjával - évente szeptember 1-i hatállyal történhet .
9.5 A társulási megállapodás felmondásának szabályai:
A társulási megállapodás év közbeni felmondásához valamennyi tag minősített többséggel
elfogadott egyetértése szükséges.
9.6. A társulási megállapodás jóváhagyása, módosítása, megszüntetése
A társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez a társulásban
részt vevő képviselő-testületek minősített többséggel elfogadott egyetértése szükséges. A
társulási megállapodás módosítását, megszüntetését bármelyik tag kezdeményezheti. Ezt a
társulás elnökének és a többi tagnak írásban be kell jelenteni.
A Társulás megszűnik a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi
CXXXV.törvény 6.§ (1)bekezdésében felsorolt esetekben.
10. Elszámolás a tagsági viszony megszűnése, a társulás megszűnése esetén
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A társulásból való felmondással kiváló vagy a társulásból kizárt tag felel a megállapodásban vállalt,
illetve a társulás működése során a tagsági viszony megszűnéségit keletkező kötelezettségekért.
A társulás megszűnésekor elszámolásnak van helye. Az elszámolás során meg kell állapodni
a) a költségvetési hozzájárulások esetleges különbözetének utalásáról
b) a tartozások, követelések rendezéséről,
c) a közös tulajdont képező vagyongyarapodás felosztásáról.
11. Az Ötv. (4) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai
nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről. Mivel a társulási megállapodást egy-egy
költségvetési évre fogadja el az intézményfenntartó társulás, és a fenntartói jogok gyakorlásában a
társulás tagjaiban bekövetkező változás az intézmény intézmények átszervezését vonhatja maga után,
ezért a társulás tagja az adott költségvetési évre szóló éves megállapodást megelőző október hónapig
köteles bejelenti, ha a továbbiakban az óvodai nevelésre, általános iskolai oktatásra és nevelésre
vonatkozó kötelező önkormányzati feladatait nem a nagyrécsei oktatási intézménnyel, illetve
tagintézményével kívánja ellátatni.

A felmondást, a fenntartói jog megszüntetését a kilépő társulási tag képviselő-testületének
minősített szavazat többséggel hozott döntésével lehet kimondani.
*A fenntartói jog megszüntetésével összefüggő döntését – a tervezett intézkedés végrehajtása évének
március utolsó munkanapjáig meg kell hoznia a településii önkormányzat képviselő-testületének.
Az átszervezésből adódó feladatok végrehajtása érdekében intézkedési tervet kell készíteni, legkésőbb
az adott év február hónapjában.
A nevelési-oktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével
összefüggő döntés meghozataláról az 1993.évi LXXIX. törvény 102.§ (11) bekezdése rendelkezik.
12. A jogszabályokban meghatározottak alapján intézmény átszervezése, megszüntetése, feladatának,
illetve nevének megváltoztatása, magasabb vezetői megbízás visszavonása esetén véleményezési jog
illeti meg az alábbi közösségeket, szervezeteket:
-

alkalmazotti közösség, közalkalmazotti tanács
szülői közösség, iskolaszék
diákönkormányzat
legitim szakszervezet
Zala Megyei Önkormányzat (megyei fejlesztési tervvel összhang) Kormányhivatal

Szakértői véleményt kell beszerezni a fenntartói döntés előtt a tekintetben, hogy az átszervezés utáni
feladatellátás nem jelent színvonalbeli csökkenést, illetve nem okoz a gyermekek, tanulók és a szülők
számára aránytalan terhet.
Szakértő véleményét a megyei önkormányzat Kormányhivatal részére meg kell küldeni. A független
szakértőre a helyi önkormányzat megkeresésére – a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
tesz javaslatot.
E rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a helyi önkormányzat a feladatellátásához
rendelkezésre bocsátott vagyont, illetve a vagyon feletti rendelkezés jogát vonja meg a közoktatási
intézménytől.
Csoportos létszámleépítés esetén (10 fő feletti elbocsátás) eleget kell tenni a törvényben meghatározott
bejelentési kötelezettségeknek (Munkaügyi Központ, egyeztetés kezdeményezése az
alkalmazottakkal).
13. Nagyrécse, Nagybakónak, Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg és Zalaújlak Községek
Önkormányzati Képviselőtestületei külön – külön minősített többségű határozattal elfogadják a
Társulási Megállapodást módosítását. A módosítás értelmében a Társulást irányító
képviselőtestületek elfogadják Miháld Község 25/2012.(IV.24.) sz. határozatával kinyilvánított, s
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Pat Község 7/2012.(IV.20.) sz. határozatával kinyilvánított azon szándékát,
Intézményfenntartó Társuláshoz kívánnak csatlakozni.*

hogy az

14. A társuló felek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az intézmények
fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, a
bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.

Záradék:
A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek a társulási megállapodás módosítására
vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó határozat hiteles másolata a megállapodás mellékletét
képezi.
A Tásrsulási megállapodást
Nagyrécse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

...../2012. (……….)sz.

Nagybakónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

…./2012. (……….)sz.

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

…./2012. (............) sz.

Csapi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

…./2012. (……….) sz.

Zalasárszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

…./2012. (……….) sz.

Zalaújlak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

……/2012. (…..….) sz.

Miháld Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

…./2012. (……….) sz.

Pat Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

…./2012. (……….) sz.

határozatával jóváhagyta.

***-gal jelölt módosítások hatálybalépésének időpontja: 2012. augusztus 31.
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Jelen megállapodást a társult önkormányzatok képviseletében eljáró polgármesterek, mint az
önkormányzatok képviselő-testületeinek akaratával és szándékával mindenben megegyező
feltételeket tartalmazó okiratot a mai napon aláírták
Nagyrécse, 2012. május 30.

Laskai Béla
Nagyrécse Község
Polgármestere

Molnár Józsefné
Nagybakónak Község
Polgármestere

Tóth Lucia Krisztina
Kisrécse Község
Polgármestere

Dr. Tóth László
Csapi Község
Polgármestere

Nagy Gábor
Zalasárszeg Község
Polgármestere

Böröndi Ferenc
Zalaújlak Község
Polgármestere

Gerő Sándor
Miháld Község Polgármestere

Pintér Lajos
Pat Község Polgármestere

Ellenjegyezte:

Pintérné Hegedüs Szilvia
körjegyző

Papné Szabó Mónika
körjegyző

Szegedi Bernadett
körjegyző

15
Ikt: 130-3/2012.

Módosító okirat
A Nagyrécse, Nagybakónak, Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg és Zalaújlak Községek
Önkormányzati Képviselő-testületei a Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
Nagyrécse alapító okiratának módosítására az alábbi javaslatot teszik:
Az alapító okirat 1. pontja az alábbiakkal egészül ki
Tagintézménye***:
Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrécse
Tagiskolája Miháld
Tagintézmény címe: 8825 Miháld, Fő u. 2.

Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A miháldi tagintézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel 2012.08.31től:***
680002
841901
562912
562913
562917
562920
852011
852012
855914
855915

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (14.évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

Az alapító okirat 12. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Tagiskola***: az iskolai évfolyamok száma: 4
A tagintézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám: 60 fő.
Az alapító okirat 13/A. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A Tagiskola
Miháld Község Önkormámányzat

Hrsz. Miháld 242/1.
1/1 tulajdoni arány***
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Az alapító okirat 15. pontja az alábbiakkal egészül ki:
15/A. miháldi tagintézmény***:
- általános iskolai nevelés, oktatás (1-4. osztály)
- hátrányos helyzetű tanulók számára képesség-kibontakoztató, segítő
foglalkozás szervezése – Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alkalmazása
- különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók részére személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások szervezése
- integrációs nevelés, oktatás
- minőségfejlesztési feladatok
- SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos,
valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott - tanulók iskolai nevelése és oktatása
alsó tagozatban iskolaotthonos nevelés-oktatás

Kelt: Nagyrécse, 2012. május 30.

Laskai Béla
polgármester

Dr. Tóth László
polgármester

Molnár Józsefné
polgármester

Nagy Gábor
polgármester

Gerő Sándor
Miháld Község Polgármestere

Tóth Lucia Krisztina
polgármester

Böröndi Ferenc
polgármester

Pintér Lajos
Pat Község Polgármestere
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Záradék:
Az alapító okirat módosítását
Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.29.) számú határozattal

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.30.) számú határozattal

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.24.) számú határozattal

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.24.) számú határozattal

Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.23.) számú határozattal

Zalaújlak Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.24.) számú határozattal

Miháld Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

…./2012. (V....) számú határozattal

Pat Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

…./2012. (V....) számú határozattal

fogadta el.
Nagyrécse, 2012. május 30.
Ellenjegyezte:

Pintérné Hegedüs Szilvia
körjegyző

Papné Szabó Mónika
körjegyző

***-gal jelölt módosítás hatálya: 2012. 08. 31.

Szegedi Bernadett
körjegyző
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Ikt.:130-3/2012.

•

Alapító okirat
(Egységes szerkezetben)

1. A költségvetési szerv neve:
Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrécse
Az intézmény székhelye:
8756 Nagyrécse, Haladás u. 4.
Tagintézménye***:
Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrécse
Tagiskolája Miháld
Tagintézmény címe: 8825 Miháld, Fő u. 6.
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Alapfokú oktatás
TEÁOR szám: 8520
Az intézmény szakágazati besorolása:
Száma: 852010
Megnevezése: Alapfokú oktatás
3. Az intézmény alaptevékenysége:
Az intézmény alaptevékenysége az óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés, óvodai
étkeztetés, nappali rendszerű az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és
oktatás, iskolai étkeztetés, iskolaotthonos és tanulószobai ellátás, sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése, iskolai nevelése, oktatása. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a
tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, illetve
szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást.
Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel 2009.évben:
Szakfeladat száma
Megnevezése
552312
Óvodai intézményi étkeztetés
552323
Iskolai intézményi étkeztetés
552411
Munkahelyi vendéglátás
751922
Önkormányzatok elszámolásai
801115
Óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés
801214
Nappali rendszerű,általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
805113
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás
801126
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
801225
SNI tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel 2010.01.01-től:
* 680002
841901
562912
562913
562917
* 562920

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
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851011
851012
852011
852012
852021
852022
855914
855915

Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (14.évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

A miháldi tagintézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel 2012.08.31től:***
680002
841901
562912
562913
562917
562920
852011
852012
855914
855915

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (14.évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

4. Az intézmény működési köre:
Nagyrécse, Csapi, Nagybakónak, Kisrécse, Zalaújlak, Zalasárszeg, Miháld, Pat*** községek
közigazgatási határai.
5. Alapító jogokkal felruházott, irányító, fenntartó szervek neve és címe:
Nagyrécse község Önkormányzat, 8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48.
Csapi Község Önkormányzat, 8755 Csapi, Arany J. u. 18.
Kisrécse Község Önkormányzat, 8756 Kisrécse, Ságvári u. 8.
Nagybakónak Község Önkormányzat, 8821 Nagybakónak, Tanács krt. 2.
Zalasárszeg Község Önkormányzat, 8755 Zalasárszeg, Dózsa Gy. tér 6.
Zalaújlak Község Önkormányzat, 8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A.
6. Egyéb irányítói jogokkal felruházott szervek neve, székhelye:
Nagyrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete,
8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48.
Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
8755 Csapi, Arany J. u. 18.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
8756 Kisrécse, Ságvári u. 8.
Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 8821 Nagybakónak, Tanács krt. 2.
Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 8755 Zalasárszeg, Dózsa Gy. tér 6.
Zalaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A.
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Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pat Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8825 Miháld, Fő u. 2.
8825 Miháld, Fő u. 55.

* 7. Típus szerinti besorolása:
8 A tevékenységének jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
9 Feladatellátása alapján:
Gazdálkodási jogkör alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
8. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok
⇒ Önálló költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
⇒ Az alapító önkormányzatok az intézményüzemeltetés, fenntartás költségeihez
hozzájárulnak, az intézményfenntartó társulási megállapodásban foglaltak szerint.
9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási (kinevezési) rendje:
A pályáztatás
Az iskolaigazgatói állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. (1992. évi XXXIII. Tv.)
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles
elvégezni.
A pályázati felhívást:
- KSZK (Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ)
internetes oldalán,
- az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában,
- a társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén,
- a munkáltató székhelyén a helyben szokásos módon köteles közzétenni.
Az intézményvezetői megbízás
Az intézményvezetői megbízást az irányítói jogokkal felruházott önkormányzatok képviselőtestületei adják. (A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény
alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek a véleményét.) A megbízás 5 évre, illetve
tanévre szól.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
- Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó.
- Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény az irányadó.
- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (pl. Megbízási jogviszony)
11. Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: 5 %
12. Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:
Óvoda: Csoportok száma: 2
Felvehető maximális gyermek létszám: 50 fő
*
Felvehető maximális gyermek létszám: 60 fő
Iskola: Az iskolai évfolyamok száma: 8
Az intézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám: 200 fő.
Tagiskola***: az iskolai évfolyamok száma: 4
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A tagintézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám: 60 fő.
Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások:
Az általános iskolai oktatást folyatató intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a
reklám a gyermekeknek, tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a
környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális
tevékenységgel függ össze.

13. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési
jogosultság
13/A Intézményi feladatellátást szolgáló vagyon:
Körzeti Általános Iskola és konyha (felépítmény)
Nagyrécse Község Önkormányzat
Nagybakónak Község Önkormányzat
Zalaújlak Község Önkormányzat
Csapi Község Önkormányzat

Hrsz: 1/4 Nagyrécse
52/100 tulajdoni arány
26/100 tulajdoni arány
8/100 tulajdoni arány
14/100 tulajdoni arány

Napköziotthonos Óvoda
Nagyrécse Község Önkormányzat

Hrsz.: 1/2. Nagyrécse
1/1 tulajdoni arány

A Tagiskola
Miháld Község Önkormámányzat

Hrsz. Miháld 242/1.
1/1 tulajdoni arány***

Az alapításkor az intézmény feladat ellátását szolgáló vagyon – ingatlan és ingó vagyon – az
alapítók tulajdona.
13/B. Az intézményvezető vagyongazdálkodási jogosítványai:
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság elsősorban az alapítókat illetik meg.
Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos bérbeadási jogosultsága van,
értékesítési jogosultság az alapítókat illeti meg.
14. Az intézmény megszüntetése:
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a költségvetési szerv alapítói jogokkal
felruházott szerve jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító szerv határozattal dönt.
15. Az intézmény alaptevékenységének részletezése:
• általános iskolai nevelés, oktatás (1-8. osztály)
• óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, képességekhez igazodó egyéni fejlesztés **
pedagógiai programban meghatározott feladatok
• hátrányos helyzetű tanulók számára képesség-kibontakoztató, segítő foglalkozás
szervezése – Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alkalmazása **
• különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók részére személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások szervezése
• integrációs nevelés, oktatás
• minőségfejlesztési feladatok
• SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
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• testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, valamint a
pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott - tanulók iskolai nevelése és oktatása**

•
•
•
•
•

alsó tagozatban iskolaotthonos nevelés-oktatás
az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak étkeztetése
az étkeztetéshez szükséges alapanyagok felvásárlása
diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása
pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakmai fejlesztési feladatok

15/A. miháldi tagintézmény***:
• általános iskolai nevelés, oktatás (1-4. osztály)
• hátrányos helyzetű tanulók számára képesség-kibontakoztató, segítő foglalkozás
szervezése – Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alkalmazása
• különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók részére személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások szervezése
• integrációs nevelés, oktatás
• minőségfejlesztési feladatok
• SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
• testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, valamint
a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott - tanulók iskolai nevelése és oktatása
• alsó tagozatban iskolaotthonos nevelés-oktatás
16. Nagyrécse, Csapi, Kisrécse, Nagybakónak, Zalasárszeg, Zalaújlak Községi
Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása a 13/2009.(05.04.) számú együttes
határozatával fogadta el az Alapító Okiratot, amelyet a 18/2010. (12.15.) számú együttes
határozatával módosított.
Alapító okirat hatálybalépésének időpontja: 2009. július 01. Ezzel egyidejűleg a
Nagyrécse, Csapi, Kisrécse, Nagybakónak, Zalasárszeg, Zalaújlak Községi Önkormányzatok
Intézményfenntartó Társulása ½ 008.(02.14.) és a 23/2007.(11.28.) számú határozatokkal
módosított 7/2007.(04.26.) számú határozata hatályát veszti.

Laskai Béla sk.
polgármester

Molnár Józsefné sk.
polgármester

Dr. Tóth László sk.
polgármester

Nagy Gábor sk.
polgármester

Tóth Lucia Krisztina sk.
polgármester

Böröndi Ferenc sk.
polgármester

Záradék:
Az alapító okirat módosítását
Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.29.) számú határozattal

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.30.) számú határozattal

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.24.) számú határozattal

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.24.) számú határozattal
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Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.23.) számú határozattal

Zalaújlak Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012.(V.24.) számú határozattal

Miháld Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

…./2012. (V....) számú határozattal

Pat Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

…./2012. (V....) számú határozattal

fogadta el.
Jelen módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a társult önkormányzatok
képviseletében eljáró polgármesterek a mai napon aláírták.
Nagyrécse, 2012. május 30.

Laskai Béla

Molnár Józsefné

Nagyrécse Község
Polgármestere

Nagybakónak Község
Polgármestere

Kisrécse Község
Polgármestere

Nagy Gábor
Zalasárszeg Község
Polgármestere

Böröndi Ferenc
Zalaújlak Község
Polgármestere

Dr. Tóth László
Csapi Község
Polgármestere

Gerő Sándor
Miháld Község Polgármestere

Tóth Lucia Krisztina

Pintér Lajos
Pat Község Polgármestere

Ellenjegyezte:

Pintérné Hegedüs Szilvia
körjegyző

Papné Szabó Mónika
körjegyző

***-gal jelölt módosítás hatálya: 2012. 08. 31.

Szegedi Bernadett
körjegyző
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