Jegyzőkönyv
mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május
30.-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.
Napirendi pontok:

1. Előterjesztés
a
Hétszínvirág
Óvoda,
Bölcsőde,
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító
okiratának módosításáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
2. Előterjesztés intézményi átszervezésről
Előadó: Magyar Sándor polgármester
3. Különfélék

Határozat:

30-33/2011. (IV.28.)
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Határozat:
30/2011. (V.30.) számú határozat
Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
alapító okiratának módosítása
31/2011.(V.30.) számú határozat
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási
Intézmény megszüntető okiratának elfogadása
32/2011.(V.30.) számú határozat
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ alapító okiratának
elfogadása
33/2011.(V.30.) számú határozat
Döntés hitelkérelem benyújtásáról
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Jegyzőkönyv

mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május
30.-án 14.00 órai kezdettel megtartott ülésén készült.
Jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Magyar Sándorpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítva,
hogy a polgármester és a 3 képviselő jelenlétében a testület
határozatképes.
A jegyzőkönyvvezetésre Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea körjegyzőt
kéri fel, választását a Képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül támogatja.
A polgármester indítványozza, hogy a napirendi pontok a meghívókban
rögzítettek túl kerüljön kiegészítésre a különfélék című napirendi ponttal.
A

Képviselő-testület

a

javaslatot

egyhangúlag,

tartózkodás

és

ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi pontokat az alábbia szerint:
1. Előterjesztés
a
Hétszínvirág
Óvoda,
Bölcsőde,
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító
okiratának módosításáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
2. Előterjesztés intézményi átszervezésről
Előadó: Magyar Sándor polgármester
3. Különfélék
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1. Előterjesztés
a
Hétszínvirág
Óvoda,
Bölcsőde,
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának
módosításáról
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy Újszentmargita Község
Önkormányzata

és

Folyás

Község

Önkormányzata

évek

óta

együttműködik bizonyos kötelező önkormányzati feladatok ellátásában.
Ezek közül a legkiemelkedőbb a közoktatási intézményfenntartó társulás,
amely már évtizedes múltra tekint vissza.
2006. évtől a folyási gyermekek óvodai ellátását a folyási telephelyen
biztosította

az

intézmény.

Sajnálatos

módon

Folyás

Község

Önkormányzata az elmúlt évek gazdálkodási és súlyos likviditási gondjai
eredményeként az épület fenntartását és az emelt összegű hozzájárulást
nem tudja vállalni, ezért 2011. szeptember 01.-től a feladatellátás az
intézmény székhelyén történik. Mindezekre tekintettel szükséges az
intézmény alapító okiratából a telephelyet törölni. Az intézményben a
véleményezésre jogosultak véleményét beszerezték.
Csirmaz János alpolgármester elmondja, hogy ez már egy korábbi döntés
végrehajtása, javasolja az elfogadását.
Mivel más hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester szavazásra
teszi fel a Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, melyet a
Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, tartózkodás, és
ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta a következő határozatát:

5

30/2011.(V.30.) számú határozat
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
alapító okiratának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: Óvodai
intézményegység Folyás Felszabadulás 9. sz. alatti telephelyét 2011.
augusztus 31.-ei hatállyal megszünteti.
A kiegészítő tevékenység szövegrész törlésre kerül.
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hétszínvirág
Óvoda, Bölcsőde Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát
egységes szerkezetben jelen határozati javaslat melléklete szerint
elfogadja.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Tóth Istvánné intézményvezető
1. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Újszentmargita Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a alapján az
alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv (intézmény) neve:
HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA , BÖLCSŐDE CSALÁDSEGÍTŐ és
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
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OM azonosítója:

200451

Alapító szerv neve:

Újszentmargita Község Önkormányzat
Képviselő- testülete
4065 Újszentmargita Rákóczi u.125

Irányító szerve:

Újszentmargita Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
4065 Újszentmargita Rákóczi u.125

Fenntartó szerve:

Újszentmargita Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
4065 Újszentmargita Rákóczi u.125
Folyás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
4095 Folyás Felszabadulás u.13.

Létrehozásáról rendelkező jogszabály: A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv.
Az alapítás éve:

2004

Az intézmény jogállása:

helyi önkormányzati költségvetési szerv,

jogi személy, önállóan működő költségvetési
szerv
A tevékenység jellege szerint: közszolgáltató költségvetési szerv,
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Az intézmény típusa:

Többcélú közös igazgatású közoktatási
intézmény:

Közfeladata:

Közoktatási, szociális, gyermek-és
ifjúságvédelmi feladatok

Az intézmény működési területe: Újszentmargita és Folyás községek
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1 Óvodai intézményegység:
szakágazat: 851020 óvodai nevelés
Székhelye:
 Az

4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134
óvoda

szakmai

tekintetben

önálló.

Szervezetével

és

működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel kapcsolatos
döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt
vesznek

a

pedagógusok,

szülők,

illetve

a

képviselők,

a

jogszabályban meghatározottak szerint.( a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 39.§. (1-2). )
 Az óvodában dolgozók létszámát a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv 1. sz. melléklete tartalmazza.
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.3. sz. melléklete
alapján az óvodai csoport maximális létszáma 25 fő.
 Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni.
 Az óvoda helységeiben, területén, párt, vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet. (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv.39.§. 14.)
 Az alkalmazottak személyes adatainak kezelését a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 2. sz. mell. (4; 5.p.) határozza meg.
 A bölcsőde szakmai tekintetben önálló
 Óvodai nevelés /3 éves kortól 7 éves korig/
A nevelési intézményben a nevelőmunka a helyi óvodai program
szerint folyik.
A helyi óvodai program tartalmazza:
• Azokat a feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a
gyermek személyiségének fejlődését, a szociálisan hátrányos
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helyzetű

gyermekek

differenciált

fejlesztését,

fejlődésének

segítését.
• A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelvei alapján.
• Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei alapján.
• Tankötelessé válik a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben,
amelyben a 6., legkésőbb amelyben a 8. életévét betölti.

•

•

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása

•

Pedagógusok szakkönyv vásárlása

•

Szakmai fejlesztési feladatok

•

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

•

Minőségfejlesztési feladatok

•

Bölcsődések, óvodások, iskolások intézményi étkeztetése

•

Szociális étkeztetés
Munkahelyi vendéglátás

1. Bölcsőde intézményegység:
ALAPTEVÉKENYSÉGEI: TEÁOR szám:88.91
Alapvető szakág: Gyermekek napközbeni ellátása
TEÁOR szám:85.32
szakágazati besorolása: 889110

bölcsődei ellátás
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Székhelye:

4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134

Telephelye:

4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 136

 Bölcsődei ellátás /20 hetes kortól 3 éves korig/
-napos bölcsőde
A bölcsőde szakmai programja tartalmazza:
a 0-3 éves korú gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének
feltételrendszerét.
 A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése
családias, derűs légkörben,
 Fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló
szeretettel,

elfogadással,

figyelembevételével,

a

gyermek

tapasztalatszerzési

kompetenciájának

lehetőség

biztosításával,

viselkedési minták nyújtásával biztosítva a gyerekek fejlődéséhez
szükséges sokféle, változatos tevékenységet. A nevelőmunkánk az
érzelmi biztonság megteremtésével elősegíti a gyermekek testi, értelmi
és szociális fejlődését.
 Továbbképzések támogatása
3. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
Székhelye:
Telephelye:

4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134
4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 136.
4095 Folyás Felszabadulás u. 13.
 Gyermekek
napközbeni
ellátása:
Gyermekjóléti

és

Családsegítés
A gyermekjóléti és családsegítő központ szakmai programja
tartalmazza:
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a) A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének
elősegítése érdekében
•

a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító
támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való
hozzájutás segítése,

•

a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó
tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

•

a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása,
segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti
otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás
megszervezése,

•

szabadidős programok szervezése,

•

hivatalos ügyek intézésének segítése.

b) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
•

a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem
állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének
elősegítése a megelőző rendszerben, az együttműködés
megszervezése, tevékenységük összehangolása,

•

a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására
javaslat készítése,

c) A kialakult veszélyeztetettség megelőzése érdekében
•

családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban
jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,

•

családi konfliktusok megoldásának elősegítése,
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•

egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás
kezdeményezése,

•

javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a
leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

d) A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
•

családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési
körülményeinek javításához, a szülő és a gyermek közötti
kapcsolat helyreállításához,

•

utógondozói szociális munka a gyermek családjába történő
visszailleszkedéséhez.

Családsegítés keretében biztosítja:
•

szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást

•

családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok,
illetve konfliktusok megoldásának elősegítését

•

veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működését, ennek keretében szociális és egészségügyi szolgáltatók,
intézmények, az oktatási intézmények részvételének biztosítását a
megelőzésben
4. Az intézmény alaptevékenysége:

Alaptevékenység Szakfeladat száma, megnevezése
851000

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása

851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- a.) az integráltan nevelhető testi, érzékszervi, enyhe
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értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek ellátása
- b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermek ellátása.
-

c)

a

megismerő

funkciók

vagy

a

viselkedés

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.
851013

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

889101

Bölcsődei ellátás

889108

Gyermekek egyéb napközbeni ellátása

562917

Munkahelyi étkeztetés

889921

Szociális étkeztetés

889109

Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szolgáltatások

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

882119

Óvodáztatási támogatás

889201

Gyermekjóléti szolgáltatás

889924

Családsegítés
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890211

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
szolgáltatások fejlesztése, működtetése

890213

Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok

890214

A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok,
támogatások

890215

A gyermekek és fiatalok környezet-és egészségtudatos
gondolkodásának fejlesztését segítő programok

890216

Önkormányzati ifjúsági kezdeményezés és programok,
valamint támogatásuk

Egyéb feladat:

Integrációs Pedagógiai Program szerinti óvodai fejlesztő
program alapján fejlesztő felzárkóztató nevelés

561000

Éttermi, mozgó vendéglátás

562100

Rendezvényi étkeztetés

856020

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

856099

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

5. ÉVFOLYAMOK SZÁMA:
• Bölcsődei csoportok száma: 2
bölcsődei ellátás keretében: 24 fő
• Óvodai csoportok száma: 3
Engedélyezett gyermeklétszám csoportonként: 27 fő
Felvehető maximális gyermeklétszám: 81 fő
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6. A FELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ VAGYON:
Az Alapító Okirat készítésekor meglévő, a feladat ellátását szolgáló
berendezett, felszerelt épületek, amelyek az alapító tulajdonát képezik.
7. VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG:
A vagyon feletti jogosultság az alapítót illeti meg. A működése során
keletkező vagyontárgyakra vonatkozóan ugyanez érvényes.
Az intézményvezető egyes vagyontárgyakra vonatkozó bérbeadási és
értékesítési jogosultágait a vagyongazdálkodásról szóló módosított
önkormányzati rendelet tartalmazza.
8. GAZDÁLKODÁSI JOGKÖR:
Az intézmény gazdálkodásának megszervezési módjára való tekintettel:
önállóan működő költségvetési szerv. (Ezen besorolás nem érinti az
intézmény szakmai önállóságát.)
Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására köteles,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv neve:
Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége
Székhelye: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.
Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő
költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendje az együttműködési megállapodás szerint kerül jóváhagyásra.
9. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI
RENDJE:
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A kinevezésének rendje: a képviselő testület – pályázat alapján- a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
intézményvezetőt nevez ki. A kinevezés határozott időre szól.
10. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony (ok) meghatározása:
közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII. törvény az irányadó. Munka törvénykönyve alapján
munkavállaló. Egyéb foglalkoztatásra, irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltató jogokat: az intézmény
vezetője gyakorolja.
Az intézmény képviseletére jogosult: intézményvezető
11. AZ INTÉZMÉNY MEGSZÜNTETÉSE
Az intézményt a jogszabály által nevesített alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.

2. Előterjesztés intézményi átszervezésről
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy Újszentmargita Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 16.-án elvi döntést
hozott közoktatási és kulturális feladatainak további ellátását illetően.
A Képviselő-testület 15/2011. (II.16.) számú határozatában kifejezte azon
szándékát,

hogy

közoktatási,

valamint

közművelődési,

nyilvános

könyvtári és közgyűjteményi feladatait 2011. augusztus 1-jétől egy
általános művelődési központ létrehozásával kívánja ellátni, amelynek
pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Körjegyzőség látja el.
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A szakértői vélemények szerint a település mérete, az önkormányzat által
ellátott feladatok száma és nagyságrendje miatt az ÁMK szervezetében
szervezhetőek meg a leghatékonyabban a közoktatási és a kulturális
ágazati feladatok.
A közoktatási törvény 33.§ (5) bekezdése szerint az általános művelődési
központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek
keretében a közoktatási feladatok (általános iskola, óvoda), továbbá a
kulturális, művészeti, közművelődési, sportfeladatok közül legalább
egyet-egyet (könyvtár, művelődési ház, tájház) ellát.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1)-(3)
bekezdései szerint az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet
átalakítani, megszüntetni.
Az államháztartásról szóló törvény 96. § (1)-(2) bekezdései szerint a helyi
önkormányzati költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetéséről
átalakító, megszüntető okiratban kell rendelkezni, amelyet legalább
negyven nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja előtt ki kell
hirdetni.
A fenti jogszabályi hely miatt a Képviselő-testületnek a mai ülésén el kell
fogadnia a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészet
Oktatási Intézmény, mint költségvetési intézmény megszüntető okiratait
az 1. melléklet szerinti tartalommal.
A megszüntetésről rendelkező okiratban rendelkezni kell a megszűnő
költség-vetési szerv valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátásáról,
valamennyi jogáról és kötelezettségéről, ideértve a költségvetési szerv
vagyoni jogait és előirányzatait is. Meg kell jelölni azt a naptári napot és
meg lehet határozni azon kört és mértéket, ameddig illetve amelyre
kiterjedően a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat.
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A fenntartó a közoktatási intézmény alapító okiratában határozhatja
meg, hogy az intézmény alapfeladatait milyen szervezeti egységekben
kell ellátni.
A megszüntető okirat és az alapító okirat elfogadásához az Ötv. 15. § (1)
bekezdés értelmében képviselő-testület minősített többsége szükséges.
Hozzászólások:
Váradi Lajosné képviselő kérdése, hogy az Óvoda is az ÁMK része lesz?
Dr. Sulyokné D. Ladányi Andrea körjegyző elmonja, hogy nem lesz
része, mert az intézmény jelenleg is 5 feladatot lát el, nem lenne célszerű
összevonni.
Mivel más hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester szavazásra
teszi fel a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészet
Oktatási Intézmény megszüntetéséről szóló előterjesztést, melyet a
Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, tartózkodás, és
ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta a következő határozatát:
31/2011.(V.30.) számú határozat

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés a) pontjában, valamint az
államháztartásról

szóló

1992.

évi

XXXVIII.

törvény

95.§

(1)

bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az általa fenntartott a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási
Intézmény elnevezésű intézményét 2011. július 31. napjával megszünteti.
A Képviselő-testület az intézmény megszüntető okiratát az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2011. július 31.
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1. számú melléklet
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Újszentmargita

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

az

államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII törvény 88§(1), 90§(1),
96§ valamint Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselőtestülete 45/2011 (V.30) sz határozata alapján

az alábbi

Megszüntető okiratot adja ki.
Az Alapító Okirat kelte: 2009.10.28.
A Megszüntető Okirat kelte: 2011. május 30
1./ Intézmény neve: Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
2./ Székhelye (pontos címe): 4065 Újszentmargita Hunyadi u. 5.
3./ Törzsszáma: 644732
4./ OM azonosítója: 031191
5./ Alapító szerve: Újszentmargita Község Önkormányzat
4065 Újszentmargita, Rákóczi u.125.
Fenntartó szerv neve és székhelye:
Újszentmargita Község Önkormányzat 4065 Újszentmargita, Rákóczi
u.125.
Folyás Község Önkormányzat 4095 Folyás Felszabadulás u. 13.
Működési köre: Újszentmargita, Folyás községek közigazgatási területe
Irányító

szerv(ek)

neve,

székhelye:

Újszentmargita

Község

Önkormányzat Képviselő Testülete, 4065 Újszentmargita, Rákóczi u.125.
Folyás

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

4095

Folyás

Felszabadulás u. 13.
6./ A megszüntető szerv neve, székhelye: Újszentmargita Község
Önkormányzat

4065 Újszentmargita, Rákóczi u.125.
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7./ A megszüntetés indoka: intézményi átszervezés
8./ A megszüntetett intézmény alapfeladatainak jövőbeni ellátása:
A megszüntetett intézmény alapfeladatainak jövőbeni ellátását a 9.
pontban megjelölt jogutód intézmény végzi a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény alapján.
Kötelezettségvállalás utolsó időpontja: 2011. július 31.
A megszűnő intézménynek tartozása nincs.
9./ A jogutód intézmény: Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ
Székhely: 4065 Újszentmargita Hunyadi u. 5.
10./ Rendelkezés a vagyon feletti rendelkezési jogosultságról:
Az intézmény használatában volt önkormányzati tulajdonú ingó és
ingatlan felett az alapító rendelkezik.
11./ Rendelkezés a foglalkoztatottakról:
A megszüntetett intézmény közalkalmazottak és munkavállalóinak
jogviszonya továbbra is fennáll a 9. pontban megjelölt jogutód
intézménnyel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény vonatkozó rendelkezései alapján.
12./ A megszüntető okirat 2011. július 31-én lép hatályba.

Mivel hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester szavazásra
teszi fel Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ alapító
okiratának elfogadásáról szóló előterjesztést, melyet a Képviselő-testület
egyhangúlag 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül
elfogadott és meghozta a következő határozatát:
32/2011.(V.30.) számú határozat

Folyás Község Önkormányzata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102.§ (2) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról
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szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kultúrpolitikáért
Felelős Helyettes Államtitkár véleményét figyelembe véve a határozat
által megszüntetett költségvetés szerv jogutódjaként, Hunyadi Mátyás
Általános Művelődési Központ elnevezéssel 2011. augusztus 1. napjával
új intézményt alapít. A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát a
1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Az új intézmény neve 2011. augusztus 01-től: Hunyadi Mátyás Általános
Művelődési Központ.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Himer Gyuláné mb. igazgató
Határidő: folyamatos
1. számú melléklet
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ
Alapító okirata
Újszentmargita Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX törvény 37§ (5) bekezdése, a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyílvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997 évi CXL törvény 78§ (5) alapján az alábbi
(egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
1. Neve: Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ
2. Az iskola OM azonosítója: 031191
3. Az intézmény törzsszáma:644732
4. Székhelye:

4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

5.Telephelyei:

4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134.

Művelődési Ház és Könyvtár 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 2.
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6. Alapításának éve: 2011
7. Alapító szerve: Újszentmargita Község Önkormányzat
4065 Újszentmargita, Rákóczi u.125.
8. Fenntartó szerv neve és székhelye:
Újszentmargita Község Önkormányzat 4065 Újszentmargita, Rákóczi
u.125.
Folyás Község Önkormányzat 4095 Folyás Felszabadulás u. 13.
9. Működési köre: Újszentmargita, Folyás községek közigazgatási
területe
10. Irányító szerv(ek) neve, székhelye: Újszentmargita Község
Önkormányzat Képviselő Testülete, 4065 Újszentmargita, Rákóczi u.125.
11. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv.
12. Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy, önállóan működő

helyi önkormányzati költségvetési szerv
13. Az intézmény típusa:

Többcélú közös igazgatású intézmény:

ezen belül: Általános Művelődési Központ
14. Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
költségvetési intézmény
15. Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás
Tagozat megnevezése: nappali
esti
Közművelődés, könyvtári tevékenység
16. Alaptevékenysége:

általános iskolai oktatás 852010
közművelődési tevékenység 91050
könyvtári tevékenység 91012
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17. Alaptevékenységének szakfeladatai:
Közoktatási tevékenység: általános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás, etnikai, kisebbségi nevelés, oktatás, fejlesztés, felzárkóztatás,
tehetséggondozás, továbbtanulásra felkészítés, integrációs és képességkibontakoztató felkészítés; iskolaotthonos oktatás a pedagógiai program
alapján, napköziotthonos nevelés, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok
ellátása, családokkal való együttműködés, pályaválasztás segítése,
tankönyvellátás, ingyenes tankönyvek biztosítása, diáksport támogatása,
sajátos nevelésű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi,
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
c.) oktatható még a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Közművelődési tevékenységek:
Könyvtári tevékenység: a helyi igényeknek és fejlesztéseiknek
megfelelő könyvtári állomány kialakítása, gyarapítása, megőrzése ennek
érdekében pályázati és egyéb pénzügyi források feltárása,
számítógépes szolgáltatások biztosítása, a kultúraközvetítő funkcióhoz
illeszkedve író-olvasó találkozók, vitaestek, vetélkedők, ismeretterjesztő
rendezvények szervezése.
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„Tájház” tevékenység: a helytörténeti munkához kapcsolódó tárgyi és
szellemi javak gyűjtése, megőrzése, kiállítása, az ideérkező turisták
számára ezek bemutatása és kapcsolódó ismeretterjesztő rendezvények
szervezése.
Közművelődési

tevékenység:

a

településen

élők

kulturális,

közművelődési, szórakozási igényeinek kielégítése az életminőséget, az
élet esélyt javító formális és nonformális oktatás támogatása, a helyi
szellemi, tárgyi kulturális örökség ápolása, civil kulturális közösségek
működésének segítése, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, a
lokálpatriotizmus erősítése, különös tekintettel az ifjúság kulturális
kezdeményezéseinek felkarolása igényeinek fejlesztése, a település
ifjúságpolitikai

célkitűzéseinek

a

közművelődési

területen

való

megvalósítása, a gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos
gondolkodásának fejlesztését segítő programok.
Szakfeladat

Szakfeladat megnevezése

száma
562913

Iskolai intézményi étkeztetés

852000

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása

852011

Általános

iskolai

tanulók

nappali

rendszerű

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012

SNI ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)

852013

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4
évfolyam)

852021

Általános

iskolai

tanulók

nappali

nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

rendszerű
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852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali

rendszerű

nevelése,

oktatása

(5–8.

évfolyam)
852023

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
nevelése

855913

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi
otthoni nevelése

856013

Fejlesztő felkészítés

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

889108

Gyermekek egyéb napközbeni ellátása

890214

A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok,
támogatások

890215

A

gyermekek

egészségtudatos

és

fiatalok

környezet-

gondolkodásának

és

fejlesztését

segítő programok
931204

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

852003

Alapfokú felnőtt oktatás

91012

Könyvtári tevékenység

910121-1

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122-1

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123-1

Könyvtári szolgáltatások

91050

Közművelődési tevékenyég

910501

Közművelődési tevékenyégek és támogatásuk
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910502

Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése

900300

Alkotóművészeti tevékenység

949900

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek

562917

Munkahelyi étkeztetés

855931-2

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932-2

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

856099-2

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841403-2

Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési
feladatok ellátása;
helyiségek, eszközök bérbeadása;
az oktatás során előállított termékek értékesítése;
alaptevékenységgel

összefüggő

szolgáltatási

tevékenység;
932918

Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

18. Az intézménybe felvehető maximális gyermek ill. tanuló létszám:
- általános iskola (8 évfolyam)
1-4 évfolyam: 26 fő/osztály – 4 osztály (104fő)
5-8 évfolyam: 30 fő/osztály - 4 osztály (120fő)
19. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési,
megbízási, választási rendje:
A vezető kinevezésének rendje: Újszentmargita Község Önkormányzat
Képviselő Testülete – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított
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képesítési követelményeknek megfelelő intézményvezetőt nevez ki. A
kinevezés határozott időre -5 tanévre-szól.
20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 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) az irányadó.
21. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltató jogokat: az
intézmény vezetője gyakorolja.
22. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Alapító Okirat készítésekor meglévő, a feladat ellátását szolgáló
berendezett, felszerelt épületek, amelyek az alapító tulajdonát képezik.
23. Vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyon feletti jogosultság az alapítót illeti meg. A működése során
keletkező vagyontárgyakra vonatkozóan ugyanez érvényes.
Az intézményvezető egyes vagyontárgyakra vonatkozó bérbeadási és
értékesítési jogosultágait a vagyongazdálkodásról szóló módosított
önkormányzati rendelet tartalmazza.
24. Gazdálkodási jogkör:
Az intézmény gazdálkodásának megszervezési módjára való tekintettel:
önállóan működő költségvetési szerv. (Ezen besorolás nem érinti az
intézmény szakmai önállóságát.)
Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására köteles,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv neve:
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Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége
Székhelye: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.
Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő
költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendje a külön együttműködési megállapodás szerint kerül jóváhagyásra.
25. Az intézmény megszüntetése:
Az intézményt a jogszabály által nevesített alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
3. Különfélék
Magyar Sándor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
számlavezető pénzintézetünk, az OTP Nyrt a folyószámlahitelre
vonatkozó kérelmunket elutasította, tekintettel az önkormányzati szférára
jellemző bizonytalanságra.
A Polgári Takarékszövetkezet vezetőjével felvéve a kapcsolatot,
javasolja, hogy az Önkormányzat nyújtson be hitelkérelmet 3 millió forint
összegben folyószámla hitel, 2 millió forint összegű fejlesztési hitel
felvételére.
A folyószámlahitel révén megoldódnának a likviditási problémák, a
fejlesztési hitel pedig némi mozgásteret biztosítana a pályázatok terén.

Mivel hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester szavazásra
teszi fel a hitelfelvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangúlag 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat
nélkül elfogadott és meghozta a következő határozatát:
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33/2011.(V.30.) számú határozat
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi működési
kiadásainak finanszírozására és likviditásának biztosítására elhatározza
3.000.000,-Ft összegről szóló 1 éves futamidejű likvid-hitel felvételéről
szóló kérelem, valamint 2.000.000 foint fejlesztési hiel felvételéről szóló
kérelem benyújtását a Polgári Takarékszövetkezethez.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhatalmazza
Magyar Sándor polgármestert a kérelem benyújtására.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Magyar Sándor polgármester

Mivel más napirend és hozzászólás nem volt Magyar Sándor
polgármester az ülést bezárja.
Kmf.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea
körjegyző

