Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

Rápolt község Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÖKÖRITÓFÜLPÖS- RÁPOLT
553- 12/1/ 2011
Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt község Önkormányzatának 2011. augusztus 29-én tartott nyilvános
ülésének:
Ököritófülpös
a./ Jegyzőkönyve:170-től- 193-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től-4-ig
c./ Határozatai: 43-től-46-ig
d./ Rendeletei:
Rápolt
a./ Jegyzőkönyve:50-től-73 -ig
b./ Tárgysorozata: 1-től -4-ig
c./ Határozatai: 15-től-18 -ig
d./ Rendeletei:
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./ Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadására.
Előadó: Szabó Béla gesztor önkormányzat polgármestere
2./ Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár alapító okiratának
módosítására.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző
3./ Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda alapító okiratának egységes
szerkezetbe foglalására
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző
4./Egyebek
Ököritófülpös, 2011. augusztus 29
Szabó Béla
Polgármester

Petri István
Polgármester
Hopka Ildikó

Körjegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének és Rápolt község Önkormányzat
képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én tartott nyilvános ülésén
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös
Jelen vannak Ököritófülpös Nagyközség részéről:
Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Balogh Attila
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kukucskáné Laboncz Márta
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Rápolt község részéről:Petri István polgármester
Móricz Ferenc
Szilveszter Gábor
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, 6 fő az ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Jegyzőkönyv- hitelesítőknek javasolja Mezőssy Gyöngyi és Kajus László képviselőket.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadta. A jegyzőkönyv – hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület
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.
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.
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1. Napirendi pont
Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására.
Előadó: Szabó Béla gesztor önkormányzat polgármestere
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Elmondja, hogy az írásos anyag kiment, kérdezi van- e hozzá kérdés, hozzászólás?
Hozzászólások:
Szécsi Bálint alpolgármester
Kérdezi a jegyzőt, mi indokolta a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és
Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módosítását?
Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy még az elmúlt év végén döntött arról a két képviselő-testület, hogy 2011.
január 1.napjától a konyha és a könyvtár Ököritófülpös Nagyközség irányítása alá tartozik,
így kikerült az iskola szakfeladatai közül.
Valamint döntött arról is a két testület, hogy az igazgatóhelyettesi státuszt 2011. január
1.napjától megszünteti, amely szintén érintette az iskola szervezeti és működési szabályzatát,
így a fennatrtói döntésnek megfelelően át kellett dolgozni a Németh Lili Általános IskolaNapközi-otthonos Óvoda és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát.
Balogh Attila:
Kérdezi, hogy az szmsz-ben kellett szabályozni a helyettesítés rendjét. Lehet csak formai
hibáról van szó, de a munkaközösség vezető és az igazgató ha egy lesz, saját magát
helyettesíti, helyettesítheti?
Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy a 138/1992 ( X.8) Korm. Rendelet 5. §-ának (16) bekezdése mondja ki,
hogyan kell eljárni abban az esetben ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat
nem vezetett eredményre, s ekkor a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb 1
évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak
szerint kell ellátni a feladataokat úgy, hogy a megbízás július 1-től és augusztus 15 közötti
időszakra kell essen.
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Jelen esetben ha, ha kiírt pályázat eredménytelen lesz, akkor az iskola szmsz-ében foglalt
helyettesítésrendje szerint, az alsós munkaközösség vezető láthatja el 1 évig az
iskolaigazgatói feladatokat.
Mezőssy Gyöngyi:
Kérdezi a jegyzőtől, hogy mit jelent az, hogy saját tulajdonú ingatlan bérbeadása és a
könyvtári tevékenység az iskolánál ugyanúgy maradna, mint eddig?
Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy ha valaki pl. ki szeretné bérelni az iskola tormatermét, legyen benne az
alapító okiratba. Ez a megnevezése, de az a bérletet jelenti. Az iskolakönyvtár ugyanúgy
megmarad, így ahogy a községi könyvtárnál is van pl. a könyvállomáőny gyarapodás stb.
tevékenységi kör, az iskolánál is benne kell lenni az alaptevékenységi körébe.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös Nagyközség képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Rápolt község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő – Testületének
43/2011( VIII.29.)
Határozata
Rápolt község Önkormányzat
Képviselő – Testületének
15/2011( VIII.29.)
Határozata
A Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadásáról.
Képviselő-testület:
A Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
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2./ Napirendi pont
Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár alapító
okiratának módosítására.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző
A körjegyző szóban alábbi előterjesztést adja:
Elmondja, hogy az1992. évi XXXVIII. Törvény 88§ (2) bekezdése és a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX törvény 37.§(5) bekezdése tartalmazza azokat a jogszabályi előírásokat,
amelyet tartalmaznia kell az alapító okiratnak. Először érdemes egy módosító okiratot
elfogadni, majd külön kell egy egységes szerkezetű alapító okiratot létrehozni. Korábban a
módosíttó okirat az egységes szerkezetű okirat melléklete volt, de így könnyebben nyomon
követhető és átláthatóbb a változás, ha külön döntés van. Mivel jogszabályváltozás történt,
mely szerint az SNI besorolás szeptember 1-től változik, ezt a változást az alapító okiratban is
rögzíteni kell és szó szerint meg kell ismételni az alapító okiratban. Ellenőrzéskor, csak arra a
normatívára vagyunk jogosultak, amelyek alaptevékenységként szerepelnek az alapító
okiratban. Így kéri az ellenőrző szerv a Kincstár. Javasolja, hogy a jogszabályban
meghatározott közfeladatot még egészítsék ki a gyógypedagógiai nevelésből
visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulókkal.
Hozzászólások:
Balogh Attila:
Elmondja, hogyazért kérik rögzíteni az alapító okiratba az SNI tanulók fogalmát, mert a
szakértői bizottságba nem ülnek orvosok.
Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy törvény szerint kellen hogy legyen tagja orvos is a szakértői bizottságnak.
Megérkezik Kiss László települési képviselő.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Kérdezi, hogy hogyan működik az SNI –s oktatás. Mert vannak enyhe, súlyos és középsúlyos
gyerekek, s ha ezt elfogadják erre emelt normatíva is jár, kinek kell foglalkozni velük?
Mezőssy Gyöngyi:
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Elmondja, hogy amit a szakértői vélemény előír, a fogyatékosság fokának megfelelően kell
foglalkozni a gyerekekekkel. Az iskolánkba eddig még középsúlyos gyerekek nem voltak,
csak enyhe értelmi fogyatékosak.
Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy ő nem szakember az alpolgármester jobban tud erre válaszolni, de
Ököritófülpösön egy középsúlyos értelmi fogyatékos gyerek van, a többi mind egyhe értelmi
fogytékos. Az ismeretei szerint a középsúlyos értelmi fogyatékosnál előírás, hogy
szurdopedagógus foglalkozzon velük.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Akkor eddig ez nem működött jól. Ezek plusz pénzek, amit a szakértői bizottság előír azt kell
alkalmazni. Az iskola vzetés dolgozza ki és legyen megfizetve egy szakember aki az ilyen
gyerekekkel foglalkozik.
Szabó Béla polgármester kéri, hogy ne beszélgetésbe menjen át a napirend, maradjanak meg
az ülés vezetésénél előírtaknál, aki hozzá szeretne szólni az jelentkezzen.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös Nagyközség képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Rápolt község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő – Testületének
44/2011( VIII.29.)
Határozata
Rápolt község Önkormányzat
Képviselő – Testületének
16/2011( VIII.29.)
Határozata
A Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár alapító okiratának
módosításáról.
Képviselő-testület:
A Németh Lili Általános Iskola, Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár
alapító okiratának módosításáról.
Képviselő-testület:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata – Rápolt község Önkormányzata, mint alapító
( fenntartó) a Németh Lili Általános Iskola, Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár
vonatkozóan az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88§ (2) bekezdése,
valamint az 1993. évi LXXIX. tv. 37§ (5) bekezdései szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően A Németh Lili Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda alapító okiratának
módosításáról az alábbi határozatot hozta:
1./ Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A költségvetési szerv neve: Németh Lili Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda
2./ Az Alapító Okirat 2. pontját követően kiegészül egy új ponttal egészül ki:
3./Telephelye és címe: Napközi-otthonos Óvoda 4755. Ököritófülpös, Kossuth L. u. 72.
3./ Az alapító okirat pontjai arab számmal átszámozásra kerülnek.
Így az alapító okirat 10. pontja 4 ponttal kerül átszámozásra, 3 pontja 6 pontra, 4 pontja 7
pontra, 6 pontja 11.pontra, 5 pontja 8.pontra, 8pontja 9 pontra, 18 pontja 10 pontra 7. pontja
12. pontra, 12 pontja 14 pontra,11 pontja 15 pontra, 13 pontja 16. pontra, 14 pontja 17 pontra,
15 pontja 18 pontra. 20pontja 22 pontra, 17 pontja 20 pontra, 21 pontja 23 pontra, 22 pontja
24 pontra, 23 pontja, 25 pontra, 24 pontja 26 pontra kerül átszámozásra.
4./ Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az 5. pont lép:
5./A költségvetési szerv intézményegységei neve, címe: Többcélú intézmény közös
fenntartású Németh Lili Általános Iskola és Napköziotthonos - Óvoda
Iskola 4755. Ököritófülpös, Kossuth út 57
Óvoda 4755. Ököritófülpös, Kossuth L. út 72.
5./ Az Alapító Okirat 12. pontját követően kiegészül egy új ponttal egészül ki:
13./ Az intézmény típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20§(1) bek alapján óvoda, általános iskola
1993. évi LXXIX. Törvény 22 (3) bek alapján többcélú intézmény
1993. évi LXXIX. törvény 33§ (1) bek b pontja alapján közös igazgatású közoktatási
intézmény
6./ Az alapító Okirat 16 pontjából a 16.1 pont hatályon kívűl helyezésre kerül.
7./Az Alapító okirat16. pontja helyébe a 19. pont lép:
19./Alaptevékenysége: Az alapított költségvetési szerv állami feladatként ellátandó
alaptevékenységei a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje
szerinti besorolás (a TEÁOR), illetve a Szakfeladat rend besorolás szerint.
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Szakágazat:

Óvodai nevelés
Alapfokú oktatás

851010
852010

TEÁOR szerint
Száma

Neve

KSH Szakfeladat rend szerint
Száma

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851000

8510
8510

Iskolai előkészítő oktatás
Iskolai előkészítő oktatás

851011
851012
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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)
sajátos
nevelési igényű gyermek, tanuló: az
a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs
bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével
küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével
küzd. /2011. augusztus 31.napjáig/
sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
2011.
szeptember 1-től a)
testi,
érzékszervi,
értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének tartós és

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851013

8520

Alapfokú oktatás

852011

8520

Alapfokú oktatás

852012
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súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
súlyos
rendellenességével küzd.
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai
nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű gyermekek
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése 1993 .évi LXXIX. törvény
121.§ 29 pont a) sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló: az a
gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs
bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével
küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével
küzd. /2011. augusztus 31.napjáig/
sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
2011.
szeptember 1-től
a)
testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének tartós és

8520

Alapfokú oktatás

852013

8520

Alapfokú oktatás

852021

8520

Alapfokú oktatás

852022
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súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
súlyos
rendellenességével 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 Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése 1993
.évi LXXIX. törvény 121.§ 29 pont
a) sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos,
a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető
tartós
és súlyos rendellenességével küzd. /
2011. augusztus 31.napjáig/
sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
2011.
szeptember 1-től a)
testi,
érzékszervi,
értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása

8520

Alapfokú oktatás

852023

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855911

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855912
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esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
súlyos
rendellenességével 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. sajátos
nevelési igényű gyermek, tanuló: az
a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs
bizottság
szakvéleménye alapján
a)
testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista,
több
fogyatékosság
együttes
előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével
küzd. /2011. augusztus 31.napjáig/
sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
2011.
szeptember 1-től
a)
testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a

viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd,

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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b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
súlyos
rendellenességével 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)
sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló: az a
gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs
bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos,
a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós
és súlyos rendellenességével
küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető
tartós
és súlyos rendellenességével küzd. /
2011. augusztus 31.napjáig/
sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
2011.
szeptember 1-től
a)
testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a

megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd,

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855916

9101

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

910121

9101
9101
8560
6820

910122
910123
856099
682002

b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
súlyos
rendellenességével küzd.
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő
tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

8./ Az Alapító Okirat 19 pontja helyébe a 21 pont lép és az alábbiak szerint módosul:
21. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
9./ Az alapító okirat 22 pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
22.Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzatának képviselő-testülete és Rápolt község Önkormányzatának képviselőtestülete nevezi ki.
Záradék:
A Németh Lili Általános Iskola Napközi otthonos Óvoda és Könyvtár alapító okirat
módosítását 2011. év augusztus 29. napján tartott együttes ülésen Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzatának képviselő-testülete a 43/ 2011 ( VIII.29) és Rápolt község
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Önkormányzatának képviselő-testülete 15 /2011 ( VIII.29.) számú határozatával hagyta
jóvá.

3./ Napirendi pont
Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda alapító okiratának
egységes szerkezetbe foglalására
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző
A körjegyző elmondja, hogy az előző napirendi pontnál a kiegészítést megtette, lényegében a
két napirendi pont összekapcsolódik.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös Nagyközség képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Rápolt község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő – Testületének
45/2011( VIII.29.)
Határozata
Rápolt község Önkormányzat
Képviselő – Testületének
17/2011( VIII.29.)
Határozata
Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda alapító okiratának
egységes szerkezetbe foglalásáról.
Képviselő-testület:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata – Rápolt község Önkormányzata, mint alapító
( fenntartó) a Németh Lili Általános Iskola, Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár
vonatkozóan az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88§ (2) bekezdése, valamint
az 1993. évi LXXIX. tv. 37§ (5) bekezdései szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően
az alábbi határozatot hozta:
A Németh Lili Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda alapító okirata
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1./ A költségvetési szerv neve: Németh Lili Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda
2./A költségvetési szerv székhelye: 4755. Ököritófülpös, Kossuth u. 57/A.
3./Telephelye és címe: Napközi-otthonos Óvoda 4755. Ököritófülpös, Kossuth L. u. 72.
4./Tagintézménye(i): többcélú intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény
Iskola 4755. Ököritófülpös, Kossuth út 57
Óvoda 4755. Ököritófülpös, Kossuth L. út 72.
5./A költségvetési szerv intézményegységei neve, címe: Többcélú intézmény közös
fenntartású Németh Lili Általános Iskola és Napköziotthonos - Óvoda
Iskola 4755. Ököritófülpös, Kossuth út 57
Óvoda 4755. Ököritófülpös, Kossuth L. út 72.
6./A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 659576
7./A költségvetési szerv OM azonosítója: 033522
8./Alapítói jogokkal felruházott szerv(ek) neve, székhelye:
Ököritófülpös Nagyközség képviselő-testülete
Rápolt község képviselő-testülete
4755. Ököritófülpös, Kossuth L. u. 108.
4756. Rápolt, Fő tér 12.
9 ./Az intézményfenntartó neve és székhelyének címe:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 4755. Ököritófülpös, Kossuth L. u. 108.
Rápolt község Önkormányzata 4756. Rápolt, Fő tér 12
10.Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Ököritófülpös Nagyközség képviselő-testülete
4755. Ököritófülpös, Kossuth L. u. 108.
11./Az intézmény felügyeleti szerve: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete és Rápolt község képviselő-testülete
12./Az intézmény működési területe: Ököritófülpös
közigazgatási területe Szabolcs- Szatmár- Bereg megye
13./ Az intézmény típusa:
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Nagyközség és Rápolt község

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20§(1) bek alapján óvoda, általános iskola
1993. évi LXXIX. Törvény 22 (3) bek alapján többcélú intézmény
1993. évi LXXIX. törvény 33§ (1) bek b pontja alapján közös igazgatású közoktatási
intézmény
14./Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam
Általános iskola: 8 évfolyam
15./Maximális gyermek-, és tanulólétszám:
Óvoda: 75 fő
Általános Iskola: 250 fő
16./Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
Magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás, óvodában iskolában
17./Jogszabályban meghatározott közfeladata:
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
• gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel
kísért tanulók nevlése -oktatása
• Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
• Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
• 1-8 évfolyamon napközi otthoni, tanulószobai ellátás
• SNI 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,
18./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
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 78 / 2009 ( XII.15) határozata
Rápolt község Önkormányzatának képviselő-testülete 34/2009 ( XII. 15) határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának 89 / 2010 ( XII.10) határozata
Rápolt község Önkormányzatának képviselő-testülete 40/2010 ( XII. 10) határozata
19./Alaptevékenysége: Az alapított költségvetési szerv állami feladatként ellátandó
alaptevékenységei a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje
szerinti besorolás (a TEÁOR), illetve a Szakfeladat rend besorolás szerint. Szakágazat:
Óvodai nevelés
851010
Alapfokú oktatás
852010
TEÁOR szerint
KSH Szakfeladat rend szerint
Száma

Neve

Száma

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851000

8510
8510

Iskolai előkészítő oktatás
Iskolai előkészítő oktatás

851011
851012
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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)
sajátos
nevelési igényű gyermek, tanuló: az
a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs
bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével
küzd. /2011. augusztus 31.napjáig/
sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján 2011.
szeptember 1-től
a)
testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851013

8520

Alapfokú oktatás

852011

8520

Alapfokú oktatás

852012
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esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
súlyos
rendellenességével küzd.
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai
nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű gyermekek
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése 1993 .évi LXXIX. törvény
121.§ 29 pont a) sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló: az a
gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs
bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd. /
2011. augusztus 31.napjáig/
sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
2011.
szeptember 1-től a)
testi,
érzékszervi,
értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének tartós és

8520

Alapfokú oktatás

852013

8520

Alapfokú oktatás

852021

8520

Alapfokú oktatás

852022
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súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
súlyos
rendellenességével 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)
Gyógypedagógiai
nevelésből
visszahelyezettek,
valamint
folyamatosan figyelemmel
kísért
tanulók 1993 .évi LXXI .törvény
121§ 29 pont Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése 1993
.évi LXXIX. törvény 121.§ 29 pont
a) sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos,
a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével
küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével
küzd. /2011. augusztus 31.napjáig/
sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
2011.

8520

Alapfokú oktatás

852023

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855911

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855912
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szeptember 1-től a)
testi,
érzékszervi,
értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
súlyos
rendellenességével 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.
sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével
küzd. /2011. augusztus 31.napjáig/
sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
2011.
szeptember 1-től
a)
testi, érzékszervi, értelmi,

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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beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
súlyos
rendellenességével 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)
sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló: az a
gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs
bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzd. /
2011. augusztus 31.napjáig/
sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
2011.
szeptember 1-től
a)
testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a

megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd,

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855916

9101

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

910121

9101
9101
8560
6820

910122
910123
856099
682002

b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
súlyos
rendellenességével küzd.
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő
tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

20. Vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
22.Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzatának képviselő-testülete és Rápolt község Önkormányzatának képviselőtestülete nevezi ki.
A kinevezés, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve, az egyéb munkáltatói jogokat
Ököritófülpös Nagyközség polgármestere gyakorolja.
23.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
-

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

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.

24.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.
25.A vagyon feletti rendelkezés joga:
Ököritófülpös Nagyközség vagyonrendeletében foglaltak szerint. Az épületek és a
berendezések felett használati joggal rendelkezik.
26.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) 2011. év augusztus 29. napján tartott együttes
ülésen Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 45 /2011 (
VIII. 29) és Rápolt község Önkormányzatának képviselő-testülete 17 /2011 ( VIII.29 )
határozatával hagyta jóvá. Az alapító okirat 17. pontjában meghatározott
alaptevékenységét 2011. január 1-től a megkezdett tanévtől alkalmazni kell.
4. napirendi pont
Egyebek
Szabó Béla polgármester elmondja, hogy Petri István polgármester javasolta, hogy a
pedagógusok is vehessék igénybe az étkezési utalványt, ne csak a konyháról történő étkezést.
Petri István polgármester:
Elmondja, hogy őt megkeresték a pedagógusok és az ők kérését tolmácsolta, hogy
amennyiben lehet, ne csak étkezés formájában kaphassák a 10.000.-Ft természetbeni juttatást,
hanem aki szeretné kaphasson utalványt.
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Id. Móricz Ferenc:
Kérdezi, hogy mióta a testület átvette a konyha irányítását, történt- e változás?
Szabó Béla polgármester:
Elmondja, hogy azóta leválasztották a gázórát és a vízórát, valamint az ÁNTSZ előírt egy
páraelszívót, amit szintén felszereltek. 150.000.-Ft összegért felújítják a gőzüstöt, valamint
egy gázzsámoly beszerzésére is ígéretet tettek, de ezt lehet a gőzüst kiváltja. A beszállítókat
még most nézik át, valamint kapott az élelmezésvezető egy új irodát és telefont.
Mezőssy Gyöngyi:
Kérdezi a jegyzőt, hogy van az utalványra lehetőség?
Hopka Ildikó
Van rá lehetőség, ebben az évben is van szuperbruttó, így az étkezési utalvány nettó összege:
8.000.-Ft.
Szécsi Bálint:
Összegzi, hogy aki az étkezést választja az bruttó 10.000.-Ft összegig étkezhet természetbeni
juttatásként, aki étkezési jegyet kér, az nettó 8.000.-Ft utalványt kaphat.
Mezőssy Gyöngyi:
Kéri, hogy ne legyen bekorlátozva, hogy csak Tesco utalvány, lehessen Sodexpo is, mert azt
bárhol be lehet váltani.
Hopka Ildikó
Elmondja, hogy azért volt Tesco utalány, mert annak nem volt plusz költsége. A Sodexpo
utalványank értéktől függően voltak költségei, amelyeket a munkáltató pluszba nem tud
vállalni. Ezért esett a választás a Tescora, mert nekik saját utalványuk van, és nincs plusz
költsége.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös Nagyközség képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Rápolt község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő – Testületének
46/2011( VIII.29.)
Határozata
Rápolt község Önkormányzat
Képviselő – Testületének
18/2011( VIII.29.)
Határozata
A természetbeni juttatás étkezési utalványban történő lehetőségének biztosításáról.
Képviselő-testület:
Lehetőséget biztosít a közalkalmazottaknak arra, hogy a költségvetésben elfogadott bruttó
10.000.-Ft étkezési termeszteni juttatást 2011. szeptember 1-től év végéig vagy az
önkormányzati konyháról vagy étkezési utalvány formájában vegyék igénybe, úgy hogy az
étkezési utalvány plusz költségét az önkormányzat nem vállaja át.
A polgármesterek a nyilvános ülést bezárták.

k.m.f

Szabó Béla
Polgármester

Petri István
polgármester
Hopka Ildikó
Körjegyző

Kajus László

Mezőssy Gyöngyi
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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