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Képviselő-testülete
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Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt község Önkormányzat
Képviselő- testületének 2010. december 10-én tartott együttes
nyilvános ülésének:
Ököritófülpös
a./ Jegyzőkönyve:190-től-213-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től-2-ig
c./ Határozatai: 89-től-91-ig
Rápolt
a./ Jegyzőkönyve: 104-től-127-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től-2-ig
c./ Határozatai: 40-tól-42-ig
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./ Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és
Könyvtár alapító okiratának módosítására.
Előadó: Szabó Béla gesztor önkormányzat polgármester
2./Előterjesztés a közösen fenntartott intézmények 2011. évi költségvetési
koncepciójának elfogadására.
Előadó: Szabó Béla gesztor Önkormányzat polgármestere

Ököritófülpös, 2010. december 10.

Szabó Béla
Polgármester

Petri István
polgármester
Hopka Ildikó
Körjegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt községek Képviselőtestületének 2010. december 10-én tartott nyilvános együttes ülésén
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Ököritófülpös
Jelen vannak
Ököritófülpös részéről: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Balogh Attila
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Kukucskáné Laboncz Márta

Rápolt község részéről:Petri István polgármester
Móricz Ferenc
Szilveszter Gábor
Kaszonyi József
Kiss Zoltán
Tanácskozási joggal megjelent: Hopka Ildikó körjegyző

Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból, 7 fő az
ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő
napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta.
Petri István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 5 fő testületi tagból, 4 fő az
ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
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Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő
napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta.

1. Napirendi pont
Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és
Könyvtár alapító okiratának módosítására.
Előadó: Szabó Béla gesztor önkormányzat polgármester
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Elmondja, hogy az elmúlt alkalommal részletesen kitárgyalták ezt a
napirendi pontot. Véleménye szerint a konyha önkormányzathoz tartozása
ésszerű és a legtakarékosabb, védhető.

Hozzászólások:
Kukucskáné Laboncz Márta:
Elmondja, hogy a véleményét írásban nem tette meg, de kéri, hogy a
jegyzőkönyvbe rögzítsék. Elmondja, hogy mikor képviselőnek
megválasztották felajánlotta az együttműködését. A mai napig úgy
gondolja, hogy képes a döntések előkészítésében részt venni.
Véleménye szerint a határozat és a rendelet-tervezetek nincsenek
különös gonddal előkészítve. Ez a jegyző feladata. Neki kell kutakodni a
törvényekben, nem neki, ennek ellenére ő ezt megteszi. Az iskolával
kapcsolatban nem lettek benyújtva előzetesen a vélemények, ezért ezt
kéri rögzíteni. A túlórát az iskolába diplomás közmunkással kell
megoldani.
A polgármester figyelmezeti Kukucskáné Laboncz Márta képviselőt,
hogy a mondandója nem a napirendi ponthoz kapcsolódik, adott
napirendi pontnál mondja el.
Kukucskáné Laboncz Márta, ragaszkodik hozzá, hogy végigmondja az
általa leírtakat.
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Véleménye szerint őt is be kellett volna vonni a döntéshozatalba. Neki
ez a véleménye. A helyettesi státusszal kapcsolatban, ő azt hitte az
álláshely szűnik meg., kiderült, hogy csak a státusz. Több pályázat
megy, melyhez kellene a helyettes segítsége. A 3. dolog: Hatásvizsgálat
nem előzte meg a döntéselőkészítést. Ő pedagógus, ő ehhez a munkához
ért. A polgármester és az alpolgármester az iskola személyi anyagát
átnézték.
Az nem tűnt fel nekik, hogy akinek nincs végzettsége F kategóriába be
van sorolva, de az feltűnt nekik, hogy egy helyettesi státuszon 500.000.Ft-ot meg tudnak spórolni. Ő Radványinéval 11 éve dolgozik együtt, és
még sosem mondott neki nemet. Ha Radványiné fel lett volna szólítva
mit hogyan csináljon, akkor biztosan kijavította volna.
Kifogásolja, hogy az egyebek napirendi pontban hangzott el , az óvodavezetői álláshely meghirdetése. Kéri, ilyenek előtte előterjesztésként
kerüljenek kiküldésre, mivel ez személyeket érint. Mikor két testület
dönt külön-külön kell szavazni. Amennyiben ez nem így történt, ezt
javítsuk ki. Kéri, amiket eddig elfogadtak vizsgálják felül, és kérjenek
be javaslatokat a falu egészére vonatkozóan. Ő partner mindenben és
mindenkiért szeretne tenni. Kéri és javasolja, hogy a döntéseket
készítsék elő és mindenkit vonjanak be a döntéshozatalba, utána
szavazzanak csak. Kéri az üléseken használjanak diktafont.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy senki sem támadja a dolgozókat, Annuskát és a
munkahelyeket kihangsúlyozza nem akarnak megszüntetni. A
cselekedetüket csakis a takarékosság indokolja.
Kukucskáné Laboncz Márta:
15 napon belül az alábbiakra kér írásban tájékoztatást.
Elmondja, hogy nem különös gonddal lett előkészítve a határozattervezet, mivel szükséges begyűjteni a szakmai véleményeket. Ebbe
beletartozik, a helyettesi álláshely megszüntetése sem körültekintő.
Információ beszerzés. Választ vár a szakképesítéssel kapcsolatban,
hogyan fordulhatott elő, hogy nincs megfelelő végzettség.
Hopka Ildikó körjegyző:
Kérdezi a képesítéssel kapcsolatban kitől kérdez, a munkáltató nem a
polgármester, hanem az iskolaigazgató.
Kukucskáné Laboncz Márta:
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Javaslatok, a rendelet-tervezetek nincsenek megindokolva, nincs
megfelelő információ begyűjtve, feldolgozva.
Túlóra feldolgozása törvényes –e.

Petri István polgármester:

Elmondja, hogy szavazhatnak külön –külön is, de eddig is mindig
külön-külön szerepelt mindkét testület szavazata a jegyzőkönyvbe.
Semmi személyeskedés nem történt. Egyes napirendi pontoknál mindig
le vannak írva az indokok. Ő már az álláspontjukat a múltkor is
kifejtették és ezt támogatják. A pénz egyre kevesebb, így forrást kell
találni. Maradjunk meg a realitás talaján.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Köszöni, hogy a polgármester partner, lehetne egyeztetni és ütköztetni a
véleményeket, vonják be őt is a beszélgetésbe és beszéljenek vele. Meg
fogja őt keresni.
Kajus László:
Úgy látja, hogy rossz irányban mennek a dolgok. Az egyenes beszédet
szereti. Ha ennyire hivatalosak vagyunk azt megette a fene. Ahogy ez az
ülés lezajlott, nincs értelme. Ennek semmi haszna nincs. Bálint szavaival
élve struktúraváltás, de nincs kimutatva mi mennyire hatékony. Annyi,
hogy a polgármesternek kell lenni a konyha vezetőjének. Nincs ami
indokolná ennek a megvalósítását.
Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy ő nem jogi szakember ezért két jogászt is megkérdezet.
Nem született döntés a múltkor sem és most sem.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy kitart a véleménye mellett és kéri a testületet, hogy az
előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el a határozat-tervezetet.
Id. Móricz Ferenc
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Elmondja, hogy ő ezzel a testülettel nem akar együtt dönteni. Nem
jönnek többet, mivel nekik is beleszólásuk van és ők már a múltkor is
egységesek voltak. Ők nem akarnak bűnbakok lenni. Neki nagyon fáj ez
a széthúzás, nincs egység Ököritófülpösön.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott
el.
Ököritófülpös képviselő-testülete 4 igen szavazattal 3 nem szavazattal az
alábbi határozatot
Rápolt község képviselő-testülete 4igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
89/2010.(XII. 10 )
határozata
Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
40/ 2010( XII.10)
Határozata
A Németh Lili Általános Iskola, Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár
alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
Képviselő-testület:
A Németh Lili Általános Iskola, Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár
alapító okirata
1./ A költségvetési szerv neve: Németh Lili Általános Iskola Napköziotthonos Óvoda és Könyvtár
2./A költségvetési szerv székhelye: 4755. Ököritófülpös, Kossuth u.
57/A.
3./A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 659576
4./A költségvetési szerv OM azonosítója: 033522
5./Alapítói jogokkal felruházott szerv(ek) neve, székhelye:
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Ököritófülpös Nagyközség képviselő-testülete
Rápolt község képviselő-testülete
4755. Ököritófülpös, Kossuth L. u. 108.
4756. Rápolt, Fő tér 12.
6./Az intézmény felügyeleti szerve: Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzat képviselő-testülete és Rápolt község képviselő-testülete
7./Az intézmény működési területe: Ököritófülpös Nagyközség és
Rápolt község közigazgatási területe Szabolcs- Szatmár- Bereg megye
8./Az intézményfenntartó neve és székhelyének címe:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 4755. Ököritófülpös, Kossuth L.
u. 108.
Rápolt község Önkormányzata 4756. Rápolt, Fő tér 12.

9./A költségvetési szerv intézményegységei neve, címe: Többcélú
intézmény közös fenntartású Németh Lili Általános Iskola, Óvoda, és
Könyvtár
Iskola 4755. Ököritófülpös, Kossuth út 57/A.
Óvoda 4755. Ököritófülpös, Kossuth L. út 72.
Könyvtár 4755. Ököritófülpös, Kossuth út 111.
10./Tagintézménye(i): többcélú intézmény közös igazgatású közoktatási
intézmény
Iskola 4755. Ököritófülpös, Kossuth út 57/A.
Óvoda 4755. Ököritófülpös, Kossuth L. út 72.
11./Maximális gyermek-, és tanulólétszám:
Óvoda: 75 fő
Általános Iskola: 250 fő
12./Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam
Általános iskola: 8 évfolyam
Óvoda: 4 csoport
13./Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
Magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás, óvodában iskolában
14./Jogszabályban meghatározott közfeladata:
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A költségvetési szerv feladatai elsődlegesen:
• Óvodai oktatás-nevelés
• Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és
képesség kibontakoztató nevelése és oktatása
• Hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai
fejlesztő programja
• Alapfokú oktatás óvodai nevelés
• 1-8 évfolyamon általános iskolai nevelés és oktatás,
tehetséggondozás
• 1-8 évfolyamon integrációs és képesség kibontakoztató nevelés és
oktatás
• 1-4 évfolyamon iskolaotthonos oktatás- nevelés
• Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 1993 .évi
LXXIX .törvény 121.§ 29 pont a) organikus okra visszavezethető
és b.) pontja alapján organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzd
• Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 1993 .évi LXXIX .törvény 121.§ 29 pont a)
organikus okra visszavezethető és b.) pontja alapján organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd
• 1-8 évfolyamon napközi otthoni, tanulószobai ellátás
• 4-8 évfolyamon idegen nyelv oktatása, tanórán kívüli foglalkozások
• Gyermek- és ifjúságvédelem
• Községi gyermek és felnőtt könyvtár működtetése,
• 1-8 évfolyamon alapfokú művészeti oktatás,
15./Létrehozásáról rendelkező jogszabály ( határozatok) Az alapítás
éve: 1995. 07.01
Módosítások: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 37/2006 (
VI.26) határozata, Rápolt község Önkormányzatának 22/2006 ( VI.26)
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 2/2009 ( I.21) határozata,
Rápolt község Önkormányzatának 4/2009 ( I.21) határozata,
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 29/ 2009 ( V.15.) határozata
Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének 14/ 2009 ( V. 15.)
határozata, Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 78/2009 (
XII.15), Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
34/2009(XII.15.)
16./Alaptevékenysége: Az alapított költségvetési szerv állami feladatként
ellátandó alaptevékenységei a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek
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egységes ágazati rendje szerinti besorolás (a TEÁOR), illetve a Szakfeladat
rend besorolás szerint.

16.1Ellátandó alaptevékenységek 2010. december 31-ig
TEÁOR szerint
Száma

KSH Szakfeladat rend szerint

Neve

Száma

Neve

5620

Rendezvényi étkeztetés

562100

Rendezvényi étkeztetés

5629

Egyéb vendéglátás

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

5629

Egyéb vendéglátás

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

5629

Egyéb vendéglátás

562917

Munkahelyi étkeztetés

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851000

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851011

Óvodai nevelés intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
Óvodai nevelés, ellátás

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851012

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851013

8520

Alapfokú oktatás

852011

8520

Alapfokú oktatás

852012

8520

Alapfokú oktatás

852013
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Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai
nevelése
1993
.évi
LXXIX.törvény 121.§ 29 pont a)
organikus okra visszavezethető és b.)
pontja alapján organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai
nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 1993 .évi LXXIX
.törvény 121.§ 29 pont a) organikus
okra visszavezethető és b.) pontja
alapján organikus okra vissza nem
vezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi

8520

Alapfokú oktatás

852021

8520

Alapfokú oktatás

852022

8520

Alapfokú oktatás

852023

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855911

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855912

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855913

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855914

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855915

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855916
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tanulók nappali rendszerű általános
iskolai 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)
1993 .évi LXXI .törvény 121§ 29
pont
a)
organikus
okra
visszavezethető és b.) pontja alapján
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel
küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (5-8
évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni
nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók
napközi otthoni nevelése 1993 .évi
LXXI .törvény 121§ 29 pont a)
organikus okra visszavezethető és b.)
pontja alapján organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók
általános
iskolai
tanulószobai
nevelése 1993 .évi LXXI .törvény
121§ 29 pont a) organikus okra
visszavezethető és b.) pontja alapján
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel
küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi

8560

6820

9101

9101
9101

Oktatást kiegészítő
tevékenységek komplex
támogatása
Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Könyvtári, levéltári
tevékenység

856099

Könyvtári, levéltári
tevékenység
Könyvtári, levéltári
tevékenység

tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Egyéb oktatást kiegészítő
tevékenység

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

910121

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

910122

Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások

910123

16.2 Ellátandó alaptevékenységek 2011. január 1-től:
TEÁOR szerint
Száma

KSH Szakfeladat rend szerint

Neve

Száma

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851000

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851011

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851012

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851013

8520

Alapfokú oktatás

852011

8520

Alapfokú oktatás

852012
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Neve
Óvodai nevelés intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése 1993 .évi LXXIX.
törvény 121.§ 29 pont a) organikus
okra visszavezethető és b.) pontja
alapján organikus okra vissza nem
vezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai
nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 1993 .évi LXXIX
.törvény 121.§ 29 pont a) organikus
okra visszavezethető és b.) pontja

8520

Alapfokú oktatás

852013

8520

Alapfokú oktatás

852021

8520

Alapfokú oktatás

852022

8520

Alapfokú oktatás

852023

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855911

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855912

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855913

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855914

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855915
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alapján organikus okra vissza nem
vezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók nappali rendszerű általános
iskolai 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)
1993.évi LXXI .törvény 121§ 29
pont
a)
organikus
okra
visszavezethető és b.) pontja alapján
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel
küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (5-8
évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni
nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók
napközi otthoni nevelése 1993 .évi
LXXI .törvény 121§ 29 pont a)
organikus okra visszavezethető és b.)
pontja alapján organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók
általános
iskolai
tanulószobai
nevelése 1993 .évi LXXI .törvény
121§ 29 pont a) organikus okra
visszavezethető és b.) pontja alapján
organikus okra vissza nem vezethető

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855916

8560

Oktatást kiegészítő
tevékenységek komplex
támogatása
Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Könyvtári, levéltári
tevékenység
Könyvtári, levéltári
tevékenység
Könyvtári, levéltári
tevékenység

856099

6820

9101
9101
9101

tartós és súlyos rendellenességgel
küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Egyéb oktatást kiegészítő
tevékenység

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

910121

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások

910122
910123

17.Vállalkozási tevékenységet nem végez.
18.Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Ököritófülpös Nagyközség képviselő-testülete
4755. Ököritófülpös, Kossuth L. u. 108.
19.Besorolása:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
20.Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Ököritófülpös
Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete nevezi ki.
A kinevezés, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve, az egyéb munkáltatói
jogokat Ököritófülpös Nagyközség polgármestere gyakorolja.
21.Foglalkoztatottjaira
megjelölése:

vonatkozó
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foglalkoztatási

jogviszony(ok)

-

Alapesetben közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó,

-

Munkavállalók, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény az irányadó,

-

Egyéb foglalkoztatottak, akikre nézve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. tv. (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

22.A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az Ököritófülpös 657 számú tulajdoni lapon 707 hrsz. alatt felvett 6462 m2
és a 103 számú tulajdoni lapon 3 hrsz. alatt felvett 9.126m2 területű 152
számú tulajdoni lapon 53 hrsz alatt felvett 4.446 m2 házas ingatlanok és az
intézmények vagyonleltárban felvett berendezések és felszerelések.
23.A vagyon feletti rendelkezés joga:
Ököritófülpös Nagyközség vagyonrendeletében foglaltak szerint. Az
épületek és a berendezések felett használati joggal rendelkezik.
24.A költségvetési szerv megszüntetése
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben alapító községek
önkormányzata jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító
határozattal dönt.
Záradék:
A Németh Lili Általános Iskola Óvoda és Könyvtár alapító okirat
módosítását ( s így az egységes szerkezetű alapító okiratot) 2010. év
december 10. napján tartott együttes ülésen Ököritófülpös
Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 89/ 2010 (
XII.10) és Rápolt község Önkormányzatának képviselő-testülete
40/2010 ( XII.10) számú határozatával hagyta jóvá.
Melléklet a 89/ 2010 ( XII.10) és a 40 /2010( XII.10.) számú határozatokhoz

1./Az alapító okirat 2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2./A költségvetési szerv székhelye: 4755. Ököritófülpös, Kossuth u.
57/A.
2./ Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
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9./A költségvetési szerv intézményegységei neve, címe: Többcélú
intézmény közös fenntartású Németh Lili Általános Iskola, Óvoda, és
Könyvtár
Iskola 4755. Ököritófülpös, Kossuth út 57/A.
Óvoda 4755. Ököritófülpös, Kossuth L. út 72.
3./Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10./Tagintézménye(i): többcélú intézmény közös igazgatású közoktatási
intézmény
Iskola 4755. Ököritófülpös, Kossuth út 57/A.
Óvoda 4755. Ököritófülpös, Kossuth L. út 72.

4./Az alapító okirat 15. pontja hatályát veszti, ezért 16. pont helyébe a 15
pont lép, 17. pont helyébe, 16.pont lép, 18.pont helyébe 17.pont lép, 19 pont
helyébe 18.pont lép, 20 pont helyébe 19 pont lép, 21 pont helyébe 20 pont
lép, 22 pont helyébe 21. pont lép, 23 pont helyébe 22. pont lép, 24 pont
helyébe 23. pont lép, 25. pont helyébe 24. pont lép.
5./Az Alapító Okirat 15. pontja egészül ki:
Létrehozásáról rendelkező jogszabály ( határozatok) Az alapítás éve:
1995. 07.01
Módosítások: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 37/2006 (
VI.26) határozata, Rápolt község Önkormányzatának 22/2006 ( VI.26)
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 2/2009 ( I.21) határozata,
Rápolt község Önkormányzatának 4/2009 ( I.21) határozata,
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 29/ 2009 ( V.14.) határozata
Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének 14/ 2009 ( V. 14.)
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 78/ 2009 ( XII.15)
határozata Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének 34/ 2009
( XII.15) határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának
89/ 2010 ( XII.10)
határozata Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének 40/ 2010
( XII.10) határozata
6./Az alapító okirat
rendelkezés lép:

17.1, 17.2, 17.3, 17.4 pontja helyébe az alábbi

16.1Ellátandó alaptevékenységek 2010. december 31-ig
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TEÁOR szerint
Száma

KSH Szakfeladat rend szerint

Neve

Száma

Neve

5620

Rendezvényi étkeztetés

562100

Rendezvényi étkeztetés

5629

Egyéb vendéglátás

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

5629

Egyéb vendéglátás

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

5629

Egyéb vendéglátás

562917

Munkahelyi étkeztetés

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851000

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851011

Óvodai nevelés intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
Óvodai nevelés, ellátás

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851012

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851013

8520

Alapfokú oktatás

852011

8520

Alapfokú oktatás

852012

8520

Alapfokú oktatás

852013

8520

Alapfokú oktatás

852021

8520

Alapfokú oktatás

852022
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Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai
nevelése
1993
.évi
LXXIX.törvény 121.§ 29 pont a)
organikus okra visszavezethető és b.)
pontja alapján organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai
nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 1993 .évi LXXIX
.törvény 121.§ 29 pont a) organikus
okra visszavezethető és b.) pontja
alapján organikus okra vissza nem
vezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (1-4
évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű

8520

Alapfokú oktatás

852023

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855911

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855912

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855913

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855914

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855915

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855916

8560

Oktatást kiegészítő
tevékenységek komplex
támogatása
Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Könyvtári, levéltári
tevékenység

856099

6820

9101
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nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
1993 .évi LXXI .törvény 121§ 29
pont
a)
organikus
okra
visszavezethető és b.) pontja alapján
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel
küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (5-8
évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni
nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók
napközi otthoni nevelése 1993 .évi
LXXI .törvény 121§ 29 pont a)
organikus okra visszavezethető és b.)
pontja alapján organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók
általános
iskolai
tanulószobai
nevelése 1993 .évi LXXI .törvény
121§ 29 pont a) organikus okra
visszavezethető és b.) pontja alapján
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel
küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Egyéb oktatást kiegészítő
tevékenység

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

910121

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

9101
9101

Könyvtári, levéltári
tevékenység
Könyvtári, levéltári
tevékenység

910122
910123

Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások

16.2 Ellátandó alaptevékenységek 2011. január 1-től:
TEÁOR szerint
KSH Szakfeladat rend szerint
Száma

Neve

Száma

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851000

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851011

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851012

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851013

8520

Alapfokú oktatás

852011

8520

Alapfokú oktatás

852012

8520

Alapfokú oktatás

852013
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Neve
Óvodai nevelés intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése 1993 .évi LXXIX.
törvény 121.§ 29 pont a) organikus
okra visszavezethető és b.) pontja
alapján organikus okra vissza nem
vezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai
nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 1993 .évi LXXIX
.törvény 121.§ 29 pont a) organikus
okra visszavezethető és b.) pontja
alapján organikus okra vissza nem
vezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (1-4
évfolyam)

8520

Alapfokú oktatás

852021

8520

Alapfokú oktatás

852022

8520

Alapfokú oktatás

852023

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855911

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855912

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855913

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855914

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855915

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855916

8560

Oktatást kiegészítő
tevékenységek komplex
támogatása

856099
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Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
1993.évi LXXI .törvény 121§ 29
pont
a)
organikus
okra
visszavezethető és b.) pontja alapján
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel
küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (5-8
évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni
nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók
napközi otthoni nevelése 1993 .évi
LXXI .törvény 121§ 29 pont a)
organikus okra visszavezethető és b.)
pontja alapján organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók
általános
iskolai
tanulószobai
nevelése 1993 .évi LXXI .törvény
121§ 29 pont a) organikus okra
visszavezethető és b.) pontja alapján
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel
küzd
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Egyéb oktatást kiegészítő
tevékenység

6820

9101
9101
9101

Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Könyvtári, levéltári
tevékenység
Könyvtári, levéltári
tevékenység
Könyvtári, levéltári
tevékenység

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

910121

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások

910122
910123

Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
7./ 19.Besorolása:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv látja el
Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
Záradék:
A Németh Lili Általános Iskola Napközi otthonos Óvoda és Könyvtár
alapító okirat módosítását ( s így az egységes szerkezetű alapító okiratot)
2010. év december 6. napján tartott együttes ülésen Ököritófülpös
Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 89/ 2010 ( XII.10.)
és Rápolt község Önkormányzatának képviselő-testülete 40/2010 (
XII.10.) számú határozatával hagyta jóvá, de rendelkezéseit 2011. január
1-től kell alkalmazni.
2. Napirendi pont
Előterjesztés a közösen fenntartott intézmények 2011. évi költségvetési
koncepciójának elfogadására.
Előadó: Szabó Béla gesztor Önkormányzat polgármestere
A polgármester elmondja, hogy az elmúlt ülésen is ez váltotta ki a nagyobb
vitát. Ők már a nagygyűlésen elmondták mi a céljuk. Részletesen
kibeszélték az elmúlt ülésen ezt a napirendi pontot, így kéri annak
jóváhagyását.
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Kajus László:
Elmondja, hogy az elmúlt ülésen nem volt itt egy testületi tag, nem lehetett
döntést hozni. Megvárták, hogy jöjjön el Kiss László képviselő és át tudják
vinni az elképzelésüket. Neki nem kell a jogszabályokat ismerni és még
most derült ki, hogy nem született döntés.

Szilveszter Gábor:
Ő is fenntartja, hogy a képviselőknek is az a dolga, hogy utánanézzenek
dolgoknak, de ha ők úgy gondolják, hogy ez a jegyző feladata, akkor
fogadjuk el amit ő mond, ne vitatkozzunk vele.
Úgy látja, hogy megpróbálja a testület az eddigi színvonalat tartani, de a
jelenlegi helyzetben ez nem tartható. Elértünk egy színvonalat amiből
nehezen engedünk , nem kivitelezhető ami eddig volt és most nagyon
rosszul esik. Így van ez országos szinten is. Minden területen pénzelvonás
van. Az előterjesztés is nagyon sokára formálódott ki, de visszatérne a
joghoz. Ha valamikor valamit eldöntöttünk, akkor hiába tovább vitatkozni.
Láthatja mindenki a küzdelmet a fennmaradásért. Úgy gondolja, hogy a
2011. évi minden eddiginél nehezebb lesz.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy ők a múlttal nem foglalkoznak. A programjukban is benne
volt, így elmondja, hogy a jelenlegi vezetéssel nem tudják elképzelni a
munkát. A gyerekelvitel, a tetvesség az elmúlt 5 évben nem szűnt meg,
miért épp most szűnne meg.
Kukucskáné Labocz Márta:
Elmondja, hogy nem is próbálnak velük dolgozni, mivel ezekre a
problémákra egy hatásvizsgálat kellene és ők partnerek lettek volna, de a
vezetés nem. A szülőknek joga van a szabad iskolaválasztáshoz, az óvoda
szabad megválasztásához. Nem a helyi vezetőkön kellene változtatni. Nekik
is lehetnek ötleteik, mindannyian képesek a változtatásra, az
együttműködésre. Letettek már sok mindent az asztalra. Képesek megújulni.
A fejtetvességgel kapcsolatban neki egy egész mappája van. Leülhetnének
beszélgetni, de ez egy társadalmi jelenség. Intézményi dolgozók is viszik el
a gyerekeiket, tehát nem a vezetéssel kellene kezdeni.
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Mezőssy Gyöngyi:
Elég összetett ez a kérdés. Kéri külön –külön szavazzanak. Először is a
célunk az legyen, hogy álláshelyeket tartsuk meg. Az egyéb juttatásokon
spóroljanak inkább.
Szabó Béla polgármester
Itt kirúgásokról szó sincs. Álláshelyet nem szüntetünk meg, de más
vezetőket akarunk.
Kajus László:
Elmondja, hogy sok hiba volt a vezetése alatt, de ki nem hibázik.

Kukucskáné Laboncz Márta:
Elmondja, hogy az az információs csatorna ami hozzátok eljut, az rossz
irányba megy. Le kellene ülni, elbeszélgetni a szülőkkel is. A mostani
vezetés alkalmas, ha képes változtatni és együttműködő.
Szabó Béla polgármester
Figyelmezteti a képviselőt, hogy ne kavarja a fogalmakat.

Petri István polgármester
Elmondja, hogy nem fog itt órákat ülni , maradjunk a napirendi pontnál és
szavazzanak róla.

Id. Móricz Ferenc alpolgármester:
Javasolja, hogy előtte üljön le az ököritófülpösi testület, beszéljék ki az őket
érintő dolgokat és itt ne személyeskedjenek.
Feléjük egy határozott elképzelés legyen.

Szabó Béla Polgármester
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Kéri mindkét képviselő-testülete erősítsék meg az augusztus végén hozott
határozatot, miszerint túlóra kifizetést ( korábban erről az igazgató
nyilatkozott, hogy lemondtak) továbbra se engedélyezzék.
Kajus László
Bejelenti, hogy ő nem szavaz.
Szécsi Bálint
A döntéshozatal előtt kéri a testület tagjait, hogy mérlegeljék, hogy volt egy
választói akarat, volt egy program, lett egy testületi többség és vannak
feléjük elvárások.
Mezőssy Gyöngyi:
Javasolja, hogy a költségvetési koncepciót részleteiben tárgyalja meg, mert
egyes pontokban egyet tudna érteni, de úgy ahogy az előterjesztésben
szerepel teljes egészében nem.
Petri István polgármester és Rápolt község képviselő-testület a módosítást
nem támogatták.
Szabó Béla polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot az
előterjesztés szerint.
Elsőként kéri, a képviselő-testületet erősítsék meg a 2010. augusztus 27-én
hozott takarékossági intézkedést, utána döntsenek a 2011. évi költségvetési
koncepcióról.
I./
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott
el.
Ököritófülpös képviselő-testülete 4 igen szavazattal 2 nem szavazattal
Rápolt község képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
90/2010.(XII. 10 )
határozata
Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
41/ 2010( XII.10)
Határozata
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A 2010/2011 évi tanévkezdéssel kapcsolatos testületi döntés
megerősítéséről.
Képviselő-testület:
A 2010. augusztus 27-ei együttes ülésen hozott határozatot megerősíti, mely
szerint a költségvetésbe elfogadott létszámot tartani kell, létszámnövekedést
és 2010 szeptemberétől túlóra kifizetést költségvetése terhére nem
engedélyez. A közcélú kerete terhére, a rendelkezésére álló
nyilvántartásából, az iskolaigazgató kérésére szakképzett diplomás
pedagógusokat a szükséges létszámban biztosít.

II./
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
91/2010.(XII. 10 )
határozata
Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
42/ 2010( XII.10)
Határozata
A közösen fenntartott intézmények 2011. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásáról.
Képviselő-testület:
1./ A 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
2./ Utasítja a Körjegyzőségi Hivatal pénzügyi előadóit, a jegyzőt, a
polgármestert hogy a 2011. évi költségvetési javaslat összeállítása
során az alábbi alapelveket érvényesítsék:
Továbbra is alapvető feladat
- a nagyközség és a meglévő intézmények racionális és
zavartalan működési feltételeinek biztosítása,
- a pályázati úton elnyert források keresése és célirányos
felhasználása, a kitűzött célok megvalósítása,
- a fizetőképesség megőrzése
A működési kiadásokon belül:
Az önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél biztosítani
kell a személyi bérek fedezetét.
Ennek megfelelően:
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-2011. január 1-től 1 db helyettesi státuszt meg kell
szüntetni, mivel nem kötelező két helyettes alkalmazása
és ez a fenntartónak jelentős többletterhet jelent
-a tanév befejezését követően meg kell vizsgálni, a
csökkenő gyermeklétszámhoz igazodó intézményi
struktúra kialakításának lehetőségét,
-A 2010. augusztus 27-én hozott testületi határozatot
változatlan formában fenntartjuk, a túlórát diplomás
közmunkások foglalkoztatásával kell megoldani.

- Biztosítani kell a fedezetet - minden ágazatra kiterjedően
a természetbeni és egyéb juttatásokra, így többek között a
havi bruttó 10.000 Ft kedvező adózású étkezési
hozzájárulásra
és
a
bejáró
dolgozók
utazási
költségtérítésére.
- Önkormányzati szinten a dologi kiadási előirányzatok
csak az energia- hordozókkal kapcsolatos kiadásoknál
növekedhetnek.
A polgármesterek az együttes ülést bezárták.

k.m.f.

Béla
Polgármester

Petri István
polgármester

Hopka Ildikó
körjegyző
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