Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2009. május 26-án 19.16 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Szarka Péter képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Távol volt:

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Majer Csaba képviselő

Meghívottak: Vágnerné Fejes Mária könyvelő
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Mlinárcsek Ferencné gyámügyi előadó
Kucsera Andrásné igazgató
Zachar Kázmérné vezető óvónő
Styevó Gábor
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megállapítja, hogy (8 fő
képviselőből 5 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt
A képviselő-testület egyhangú (5 igen szavazat) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Szarka Péter képviselőt
képviselő-testület ( 4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Zachar Zénó alpolgármester
A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1.) Javaslat a Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2.) Javaslat a közoktatási intézmények (óvoda, iskola) alapító okirat módosítására
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3.) Tájékoztató Nézsa Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.
negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4.) Beszámoló a 2008. évi gyermekvédelmi feladatokról
Előterjesztő: Mlinárcsek Ferencné gyámügyi előadó
5.) Óvoda és Általános Iskola működésének felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
6.) Egyebek

A képviselő-testület ( 5
javaslatot elfogadja.

fős jelenléttel 5 igen ) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi

1. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2009. május 26- i ülésére

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2009. május 12-iki ülésén eleget tett a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben foglalt azon kötelezettségének, hogy az
általa alapított költségvetési szervek működését felülvizsgálta, a felülvizsgálat eredményét
törvénynek megfelelően, 31/2009. (05.12.) számú határozatával rögzítette.
A felülvizsgálat eredményének megfelelően a szervek, intézmények alapító okiratát
módosítani kell
Az Alapító Okiratnak a törvény értelmében a következőket kell tartalmaznia:
A költségvetési szerv
a) nevét, székhelyét,
b) létrehozásáról rendelkező határozatra való hivatkozást,
c) jogszabályban meghatározott közfeladatát,
d) alaptevékenységét,

e) illetékességét (közhatalmi tevékenység esetén), illetve működési körét (közszolgáltató
tevékenység esetén),
f) irányító szervének nevét, székhelyét,
g) a törvény 15-16. §, valamint 18. § szerinti besorolását (típusát),
h) vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendjét,
valamint
i) foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését.
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására a határozati javaslatban
foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot.
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat
1. melléklete szerint, továbbá az egységes szerkezetű Alapító Okiratát, e rendelet 2.
melléklete szerint.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az mind az Alapító Okirat módosítását, mind az
egységes szerkezetű Alapító Okiratot küldje meg az érintetteknek.
Felelős:
Polgármester
2009. május 29.
Határidő:
A határozat végrehajtását végzi: Jegyző

A támogató döntéshez az Ötv. 14. § (1) bekezdés és az SZMSZ 44.§ (3) bekezdés alapján
egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A határozathozatal az Ötv 12.§ (6) bekezdése és az SZMSZ 45. § alapján nyílt szavazással
történik.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
32/2009.(V.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3. Jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat
1. melléklete szerint, továbbá az egységes szerkezetű Alapító Okiratát, e rendelet 2.
melléklete szerint.
4. Felkéri a polgármestert, hogy az mind az Alapító Okirat módosítását, mind az
egységes szerkezetű Alapító Okiratot küldje meg az érintetteknek.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
2009. május 31.
A határozat végrehajtását végzi: Jegyző

32/2009.(V.26.) számú kt határozat 1. számú melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁS
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2009. (V.26.) sz. önk. határozatában
foglaltak alapján a Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát (a
továbbiakban: Alapító Okirat) 2009. június 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat bevezető rendelkezései :
"Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: alapító) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 38. § (1), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 66. §-a, a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.§-a,
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a
alapján, a 58/2008.(XI.6.) önk. sz. határozattal, valamint a 32/2009. (V.26.) sz. határozattal
módosított 52/2007. (VIII. 28.) önk. sz. határozatán alapulva, 2009. június 1-jei hatállyal a
következők szerint állapítja meg a Nézsa Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát."
2.) Az Alapító Okirat 1. pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Nézsa Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala.”

3.) Az Alapító Okirat 4. pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat működésével, valamint
az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása.(Ötv. 38.§ (1) bek.).
Költségvetési szerv tevékenységi köre:
a.) Alaptevékenysége:

szakfeladatok
száma

751153
552312
552323
631211
751153
751175
751186
751845
751878
751922
751966

megnevezése

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények
Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolása
801115 Óvodai nevelés

801214
805113
851219
851286
852018
853233
853255
853288
853311
853322
853333
853344
853355
901116
902113
921815
923127
924014
924047
926018

Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Napközi-otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Háziorvosi szolgálat
Fogorvosi ellátás
Állategészségügyi tevékenység
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Szennyvízelvezetés- és kezelés
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Művelődési központok, házak tevékenysége
Közművelődési könyvtári tevékenység
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
Sportcélok és feladatok
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

b.) alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:
szakfeladatok
száma

megnevezése

751958 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek
930921 Ünnepek szervezése

4.) Az alapító Okirat 5. pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. A költségvetési szerv feladatellátást szolgáló vagyona és vagyon feletti rendelkezési joga:
5/a. A leltár szerint nyilvántartott ingatlanok, immateriális javak és tárgyi eszközök. A
hivatal a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon
használhatja.
5/b. Nézsa Község Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szabályozza
a részben forgalomképes vagyontárgyak bérbeadását. A költségvetési szerv ( a
feleslegessé vált, valamint selejtezett vagyontárgyak hasznosításának kivételével ) a
rendelkezésére álló korlátozottan forgalomképes vagyont nem jogosult
elidegeníteni,illetőleg biztosítékként felhasználni.”

5.) Az alapító Okirat 6. pontja kiegészül:
„6. A költségvetési szervhez rendelt önállóan működő részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv:
Gyermeki Csodakert Óvoda, 2618. Nézsa, Szondi út 48.

Szakágazati besorolása: 851020 – óvodai nevelés”

7.) Az Alapító Okirat 7. pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Költségvetési szerv:
a.) fenntartójának neve, székhelye:

b.) felügyeleti irányító szervének
neve, székhelye:

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2618. Nézsa, Park u. 1.
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2618. Nézsa, Park u. 1.

c.) alapító szervének neve, székhelye:

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2618. Nézsa, Park u. 1.”

8.) Az Alapító Okirat 8. pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje és a foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
8/a. A képviselő-testület - pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre a Polgármesteri
Hivatal vezetésére.
8/b. A Polgármesteri hivatal képviseletére a jegyző jogosult, távollétében a jegyző által
írásban meghatalmazott köztisztviselő.
8/c. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, akikre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. Törvény irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya
munkavállaló, akikre 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.”
9.) Az Alapító Okirat 10. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„10. Működési illetékességi területe:
Nézsa község közigazgatási területe, a jogszabályokban
figyelembevételével.”

foglalt

kivételek

10.) Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Költségvetési szerv
jogköre:
a.) jogi személyisége:
b.) tevékenység
jellege
besorolása:
c.) gazdálkodási jogköre:
d.) bérgazdálkodási jogköre:

jogállása,
önálló jogi személy
szerinti

közhatalmi költségvetési szerv
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
önálló bér- létszámgazdálkodó

e.) előirányzatok feletti rendelkezési
jogköre:
teljes jogkörrel rendelkezik
f.) ingatlanok beruházása, felújítása
tekintetében:
kizárólagos jogkörrel rendelkezik”
11.) Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiakra módosul:
„12. A költségvetési szerv által ellátatható kisegítő és vállalkozási tevékenység köre:
A Polgármesteri Hivatal kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
12.) Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
„Az

önállóan működő részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bankszámlával nem
rendelkezik.”
13.) Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiakra módosul:
„16. Alapítás éve és a létrehozásáról szóló rendelkező határozat: 1992.01.01.
33/1991.(VI.20.) számú
határozat”
14.) Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„17. Címe: 2618. Nézsa, Park u. 1.”

32/2009.(V.26.) számú kt határozat 2. számú melléklete

Polgármesteri Hivatal
ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben)
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: alapító) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 38. § (1), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 66. §-a, a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.§-a,
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a
alapján, a 58/2008.(XI.6.) önk. sz. határozattal, valamint a 32./2009. (V.26.) sz. határozattal
módosított 52/2007. (VIII. 28.) önk. sz. határozatán alapulva, 2009. június 1-jei hatállyal a
következők szerint állapítja meg a Nézsa Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát.

1. A költségvetési szerv neve:
Nézsa Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2. A költségvetési szerv székhelye:
2618. Nézsa, Park u. 1.

3. A költségvetési szerv szakágazati besorolása, ellátandó alaptevékenysége:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási

tevékenysége

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása.(Ötv. 38.§ (1) bek.).
Költségvetési szerv tevékenységi köre:
a.) Alaptevékenysége:

szakfeladatok
száma

751153
552312
552323
631211
751153
751175
751186
751845
751878
751922
751966
801115
801214
805113
851219
851286
852018
853233
853255
853288
853311
853322
853333
853344
853355
901116
902113
921815
923127
924014
924047
926018

megnevezése

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények
Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolása
Óvodai nevelés
Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Napközi-otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Háziorvosi szolgálat
Fogorvosi ellátás
Állategészségügyi tevékenység
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Szennyvízelvezetés- és kezelés
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Művelődési központok, házak tevékenysége
Közművelődési könyvtári tevékenység
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
Sportcélok és feladatok
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

b.) alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:

szakfeladatok
száma

megnevezése

751958 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek
930921 Ünnepek szervezése
5. A költségvetési szerv feladatellátást szolgáló vagyona és vagyon feletti rendelkezési
joga:
5/a. A leltár szerint nyilvántartott ingatlanok, immateriális javak és tárgyi eszközök. A
hivatal a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon
használhatja.
5/b. Nézsa Község Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szabályozza a
részben forgalomképes vagyontárgyak bérbeadását. A költségvetési szerv (a
feleslegessé vált, valamint selejtezett vagyontárgyak hasznosításának kivételével) a
rendelkezésére álló korlátozottan forgalomképes vagyont nem jogosult
elidegeníteni,illetőleg biztosítékként felhasználni.

6. A költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szerv:
Gyermeki Csodakert Óvoda, 2618. Nézsa, Szondi út 48.
Szakágazati besorolása: 851020 – óvodai nevelés
7. Költségvetési szerv:
a.) fenntartójának neve, székhelye:

Nézsa Község Önkormányzata
2618. Nézsa, Park u. 1.

b.) irányító szervének
neve, székhelye:

c.) alapító szervének neve, székhelye:

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2618. Nézsa, Park u. 1.
Nézsa Község Önkormányzata
2618. Nézsa, Park u. 1.

8. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje és a foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
8/a. A képviselő-testület - pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre a Polgármesteri Hivatal
vezetésére.
8/b. A Polgármesteri hivatal képviseletére a jegyző jogosult, távollétében a jegyző által
írásban meghatalmazott köztisztviselő.
8/c. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, akikre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Törvény irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya
munkavállaló, akikre 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.

9. Az alapítás célja:
A település lakosságának hatósági ügyintézés iránti igényének kielégítése, az
önkormányzati döntések végrehajtásának előkészítése, végrehajtása; az önkormányzat
hivatala hatósági ügyeinek teljes körű intézése a mindenkor hatályos jogszabályok alapján.

10. Illetékességi területe:
Nézsa község közigazgatási
figyelembevételével.

területe,

a

jogszabályokban

foglalt

kivételek

11. Költségvetési szerv jogállása,
jogköre:
a.) jogi személyisége:
b.) tevékenység jellege szerinti
besorolása:
c.) gazdálkodási jogköre:
d.) bérgazdálkodási jogköre:
e.) előirányzatok feletti rendelkezési
jogköre:
f.) ingatlanok beruházása, felújítása
tekintetében:

önálló jogi személy
közhatalmi költségvetési szerv
önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
Önálló bér- létszámgazdálkodó
teljes jogkörrel rendelkezik
kizárólagos jogkörrel rendelkezik

12. A költségvetési szerv által ellátatható kisegítő és vállalkozási tevékenység köre:
A Polgármesteri Hivatal kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
13. A költségvetési szerv bankszámlaszámai:
Országos Takarékpénztár Nyrt. Rétsági Fiók:
11741031-15451660
Költségvetési Elszámolási Számla
11741031-15451660-00930000
TÁRS. ÖSSZ.MEGV. KÖZMŰFEJL.
11741031-15451660-02820000
Nézsa Magánszemélyek Kommunális Adó
11741031-15451660-03470000
Nézsa Község Illetékek
11741031-15451660-03540000
Nézsa Iparűzési Adó
11741031-15451660-03610000
Bírság számla
11741031-15451660-03780000
Késedelmi Pótlék Számla
11741031-15451660-05120000
Állami Hozzájárulások
11741031-15451660-06530000
Letéti Számla
11741031-15451660-06910000
Egyéb Elkülönített Számla
11741031-15451660-00110000
BEF.VIZIKÖZMŰ BERUH. ELSZ.
11741031-15451660-08800000
Egyéb Bevételek Beszedési Számla
11741031-15451660-08970000
Gépjárműadó Beszedési Számla
Az önállóan működő költségvetési szerv bankszámlával nem rendelkezik.

14. ÁFA alanyisága:
ÁFA alany, adószáma: 15451660-2-12
15. A költségvetési szerv megszüntetése:
A költségvetési szerv átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés vagy az alapító döntése
szükséges, míg megszüntetését jogszabály mondhatja ki.

16. Alapítás éve és a létrehozásáról szóló rendelkező határozat: 1992.01.01.
33/1991.(VI.20.) számú határozat
17. Jogelőd költségvetési szerv: 1991. január 1. - 1991. december 31.
Nézsa, Alsópetény, Keszeg Körjegyzőség.
Címe: 2618. Nézsa, Park u. 1.
Nézsa, 2009. május 26.

Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Záradék:
Az Alapító Okiratot Nézsa község Képviselő-testülete 32/2009.(V.26.) számú határozatával elfogadta és az
abban rögzítetteket 2009. június 1-től alkalmazni kell.
Nézsa, 2009. május ….
Turcsán Mónika
jegyző

2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester:ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2009. május 26-i
ülésére
Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító okirat módosítására
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, új
alapokra helyezi a költségvetési szervek jogállására vonatkozó szabályokat. Az új
rendelkezések nyomán a Képviselő-testületnek is vannak kötelezettségei a saját költségvetési
szerveit illetően.
A törvény 44.§-ának (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület, mint alapító (irányító) szerv
2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját a költségvetési
szervek, továbbá az Önkormányzat által alapított, gazdálkodó szervezetek tekintetében. Ezt

követően, amennyiben azok további működése indokolt, a szerveket 2009. június 1-jei
határidőig alapító okirattal be is kell sorolni a törvény alapján, valamint szeptember 30-ig
el kell készíteni az intézmények egységes szerkezetű alapító okiratát figyelembe véve a
törvényi változásokat, valamint az új szakfeladat-rendet.
A Képviselő testület a 31/2009.(V.12.) önk. számú határozatával felkérte a polgármestert,
hogy az intézmények alapító okiratainak módosítását a Képviselő-testület 2009. május 26-i
ülésére terjessze be.
I. Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását és az egységes
szerkezetű alapító okiratot, melyek a határozat 1. és 2. számú mellékletei.
2. Felkéri a Polgármestert a módosító és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtást végzi:

Polgármester
2009. május 31.
jegyző

II. Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja a Gyermeki Csodakert Óvoda alapító okiratának módosítását és az egységes
szerkezetű alapító okiratot, melyek a határozat 1. és 2. számú mellékletei.
2. Felkéri a Polgármestert a módosító és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtást végzi:

Polgármester
2009. május 31.
jegyző

A támogató döntéshez az Ötv. 14. § (1) bekezdés és az SZMSZ 44. § (5) bekezdés e) pontja
alapján minősített többség szükséges. A határozathozatal az Ötv 12. § (6) bekezdése és az
SZMSZ 45. § alapján nyílt szavazással történik.
Javaslat: Az Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosításának elfogadására.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
33/2009.(V.26.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását és az egységes
szerkezetű alapító okiratot, melyek a határozat 1. és 2. számú mellékletei.
2. Felkéri a Polgármestert a módosító és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtást végzi:

Polgármester
2009. május 31.
jegyző

33/2009.(V.26.) számú kt határozat 1. számú melléklete
Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának
módosítása

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. alapján az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1) Az alapító okirat bekezdése kiegészül:
„…A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv.” szövegrésszel.

3) Az alapító okirat jelenlegi 2.1. pontja az alábbiakra módosul:
„2.1/a. Az intézmény típusa: Nyolc évfolyammal rendelkező általános iskola.
2.1/b. Az intézmény a tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató közintézmény”

4) Az alapító okirat 2.9. pontjának címe és rendelkezése az alábbiak szerint módosul:
„2.9. Vagyon feletti rendelkezési jogkör:

Az intézmény épülete az Önkormányzat törzsvagyonának része, korlátozottan
forgalomképes, az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul
felhasználni. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató munka
feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja. Egyéb célú hasznosítás Nézsa
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló mindenkor hatályos
rendelete alapján történhet.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksport munkáját.
Az intézmény használatában lévő ingatlanvagyont az Alapító Okirat 1. számú
melléklete, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.”
5.) Az alapító okirat 2.10 pontja 2.11-re
2.11. pontja 2.12-re változik.

6.) Az alapító okirat 2.10 pontja az alábbiakról rendelkezik
„2.10. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 26. §-a
szerinti általános iskolai nevelés és oktatás tanköteles korú tanulók számára.”
7.) Az alapító okirat 2.11. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„

Alapfokú oktatás

TEÁOR száma
Szakágazata
Szakágazati besorolása

80111-5
80112-6
55231-2
55232-3

80.10 85.20
801.000 852.010 Alapfokú oktatás
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú
művészetoktatás kivételével) 80120
Általános iskolai oktatás”

óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
óvodai intézményi közétkeztetés ellátása.
iskolai intézményi közétkeztetés
Az általános iskolai tanulók számára szervezett intézményi
étkeztetés biztosítása.”

8.) Az lapító okirat 2.12 pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosul:
„2.12. Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:

55241-1 Munkahelyi étkeztetés (szervezett felnőtt étkeztetés)
TEÁOR száma
55.51
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
Egyéb sport tevékenység
TEÁOR száma
92.62
Szakfeladat száma, megnevezése:
92403-6
Diáksport
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok (egyéb módszertani és szervezési, oktatási
feladatok. A képzési profilnak megfelelő tevékenységek, programok szervezése).
A szabad kapacitások kihasználásának feltételével:
Kezelésbe és ingyenes használatba adott ingatlan hasznosítása
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
TEÁOR száma
80.10 85.20
Szakfeladat száma, megnevezése
75195-2

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek (az intézmény
alaptevékenységével összefüggő kiegészítő tevékenységek ellátása: a szabad
kapacitások kihasználása, mely nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását).

9.) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiakra módosul:
„4.Az intézmény vállalkozási tevékenysége:

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”
10.) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiakra módosul:
„5/a. Az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója gazdálkodási jogköre:

Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, s ebből következően az előirányzatai
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű.

5/b. Az intézmény jogállása:
Az intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87. § (1) bekezdése
alapján önálló jogi személy. Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján a
rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik.
Az Áht. 88. § (5) bekezdése alapján az Államháztartási Hivatal által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A nyilvántartásba vételt a felügyeleti szerv
kéri a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságától
5/c. Az intézmény finanszírozása:
Költségvetését évente a fenntartó állapítja meg.
Gazdálkodását bonyolító szervezet: Nézsa Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.”
11.) Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Az intézmény irányító felügyeleti szerve:

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2618. Nézsa, Park u. 1.
Szervezeti és Működési Szabályzatát a társulási tanács hagyja jóvá.”

12.) Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény irányadó.”
13.) Az alapító okirat az alábbi 13. ponttal egészül ki:
„13. Az intézményt az alapító (fenntartó) megszüntetheti, ha:

a) feladatait, alaptevékenységét ellátni nem tudja, illetve ha nem az alapító okirat szerint
végzi, vagy
b) a szolgáltatásai iránti szükséglet megszűnt, illetve
c) az ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.
Az intézmény a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – megszűnik.
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törlését a felügyeleti szerv kéri a Magyar
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságától.”

14.) Az alapító okirat az alábbi 14. ponttal egészül ki:

„14. Záró, illetve hatályba léptető rendelkezések:
1. Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján szakmailag önálló jogi
személy. A rábízott vagyonnal, költségvetésével önállóan gazdálkodik. Vezetője
magasabb vezetői megbízással, a jogszabályok által előírt feladat- és hatáskörrel
rendelkezik. Az iskola által foglalkoztatottak tekintetében az intézmény vezetője
gyakorolja a munkáltatói jogokat, az intézmény Szervezeti és működési
szabályzatában foglaltak szerint.”

Záradék:
Jelen Alapító Okirat módosítást Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2009. (V.
26.) önk. számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat módosítása 2009. május 26-án lép hatályba.

33/2009.(V.26.) számú kt határozat 2. számú melléklete

Általános Iskola és Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATA
egységes szerkezet
Nézsa Község Önkormányzata
- 1962-ben a Községi Közös Tanács által létesített Körzeti Általános Iskola
- 1985-1991-ig Általános Művelődési Központ
- 1992 –1997. július 3-ig Általános Iskola
- 1997. július 4-től Nézsa és Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulás
neveket viselő önálló jogi személyiségű intézmény jogutódja számára – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§-a (1) bekezdésének g) pontja, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88.§ §-ának (3) bekezdése, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 37.§-a (2) és (5) bekezdése, valamint a
költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. Törvény értelmében – az alábbi
okiratot adja ki.
a.) Keszeg Önkormányzata 2008. július 31. napjával az 1-4 évfolyamos
tagiskoláját megszüntette.
b.) Alsópetény Önkormányzata 2008. szeptember 1. napjával óvodájával és 1-4 évfolyamos
iskolájával tagintézményként csatlakozik a társuláshoz.

1. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE,
AZ ALAPÍTÓ, ILLETVE A FENNTARTÓ NEVE ÉS CÍME

1.1.Az intézmény neve, székhelye:
Általános Iskola és Óvoda
2618. Nézsa, Szondi út 99.
1.2. Az intézmény alapítójának neve és címe:
Nézsa Község Önkormányzata
2618. Nézsa, Park u. 1.
Alsópetény Község Önkormányzata
2617 Alsópetény, Petőfi út 24.
Legénd Község Önkormányzata
2619 Legénd, Dózsa György út 77.
1.3. Az intézmény fenntartójának neve és címe:

Nézsa Község Önkormányzata
2618. Nézsa, Park u. 1.
Alsópetény Község Önkormányzata
2617 Alsópetény, Petőfi út 24.
Legénd Község Önkormányzata
2619 Legénd, Dózsa György út 77.
1.4.Az intézmény működési területe:
Nézsa község, és a társulásban részt vevő - Alsópetény, Legénd – önkormányzatok
közigazgatási területe - ezen túlmenően fenntartói egyeztetés után további felvételi
lehetőség a maximális létszámig van -.
2. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI, TEVÉKENYSÉGE
2./1/a. Az intézmény típusa: Nyolc évfolyammal rendelkező Általános Iskola
2./1/b. Az intézmény a tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató közintézmény
2.2Az általános iskola évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam
2.3.Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
2.4 OM azonosítója: 032273
2.5.Az intézmény székhelye: 2618. Nézsa, Szondi út 99.
Címe: Általános Iskola és Óvoda
2618. Nézsa, Szondi út 99.

2.6.A közoktatási intézmény tagintézményei, - telephelyei, telephelyeinek címe:
Egy telephelyen -2008.09.01.-től- kettő tagintézmény működik
- 1-4. évfolyamon általános iskolai;
- óvodai nevelés feladatellátást végez.
- Általános Iskola Alsópetény
2617. Alsópetény, Arany János út 13.
2.7.a)Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 161 fő
Székhelyen: 131fő
Telephelyen, a tagintézményben: 30 Fő.
b)Az intézményben maximálisan működtethető osztályok száma:
Székhelyen: 8 osztály
Telephelyen, a tagintézményben: 2 osztály.
c) Tagóvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő.
2.8. A közoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyona:
-

Nézsa, Szondi út 99.
(székhely)

204/3 Hrsz,
terület 5,8949 ha
8 tanterem, 2 szaktanterem,
1 könyvtárterem, ebédlő, melegítőkonyha

A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Nézsa Község Önkormányzatának
tulajdona.
-

Alsópetény Arany János út 13.
(tagiskola)

439 Hrsz,
terület 180 m2
2 tanterem, 1 iroda,

-

Alsópetény Arany János út 13.
(tagóvoda)

440 Hrsz.
terület: 80 m2
1 foglalkoztató, konyha, raktár, iroda.

A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Alsópetény Község Önkormányzatának
tulajdona.
2.9. Vagyon feletti rendelkezési jogkör:

Az intézmény épülete az Önkormányzat törzsvagyonának része, korlátozottan forgalomképes,
az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul felhasználni. A rendelkezésre
álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató munka feladatainak ellátásához szabadon
felhasználhatja. Egyéb célú hasznosítás Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
mindenkor hatályos rendelete alapján történhet.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksport munkáját.
Az intézmény használatában lévő ingatlanvagyont az Alapító Okirat 1. számú melléklete, az
ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
2.10. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 26. §-a
szerinti általános iskolai nevelés és oktatás tanköteles korú tanulók számára
2.11.A közoktatási intézmény tevékenységei:
Az intézmény alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása:
Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást.
Az intézmény 2007. szeptember 1. napjától Nézsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete által jóváhagyott nevelési-pedagógiai program alapján működik.
Alapfokú oktatás
TEÁOR száma
Szakágazata
Szakágazati besorolása

85.20
852.010 Alapfokú oktatás
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú
művészetoktatás kivételével)

Szakfeladat száma, megnevezése:
80121-4
általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Alapfokú nevelés oktatás 1-8. évfolyamon: a nem sajátos nevelési
igényű tanulók általános iskolai nevelése és oktatása.

80122-5

80511-3

80521-2

80111-5
80112-6
55231-2
55232-3

sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása
Az intézmény a körzetéből ellátja a többi tanulóval együtt
oktatható – elsősorban pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési,
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos
nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását.
napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi
időben)
Általános iskolai napközis tanulók foglalkoztatása: napközis
csoportok működtetése.
pedagógiai szakszolgálat
logopédiával kapcsolatos feladatok
óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
óvodai intézményi közétkeztetés ellátása.
iskolai intézményi közétkeztetés
Az általános iskolai tanulók számára szervezett intézményi
étkeztetés biztosítása.

2.12. Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:
55241-1 Munkahelyi étkeztetés (szervezett felnőtt étkeztetés)
TEÁOR száma
55.51
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
Egyéb sport tevékenység
TEÁOR száma
92.62
Szakfeladat száma, megnevezése:
92403-6
Diáksport
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok (egyéb módszertani és szervezési, oktatási
feladatok. A képzési profilnak megfelelő tevékenységek, programok szervezése).
A szabad kapacitások kihasználásának feltételével:
Kezelésbe és ingyenes használatba adott ingatlan hasznosítása
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
TEÁOR száma
85.20
Szakfeladat száma, megnevezése
75195-2
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek (az intézmény
alaptevékenységével összefüggő kiegészítő tevékenységek ellátása: a szabad
kapacitások kihasználása, mely nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását).

3.További tevékenységek:
3.1.
- az intézmény szlovák nemzetiségi nyelvet oktat
- a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és tehetséggondozása.

-

a képesség kibontakoztató felkészítés és az integrációs nevelés, oktatás.
részképességzavaros és beszédfogyatékos gyermekek fejlesztése (rehabilitációjába
besegítés)
3.2. Az Alsópetényi Napközi Otthonos Óvoda, mint tagintézmény tevékenységi körébe
tartozik:
- óvodai nevelési feladata, hogy 3 éves kortól az iskolába járásig szükséges fejlettség
- eléréséig, legfeljebb 8 éves korig gondoskodjon a gyermek neveléséhez szükséges,
teljes
- óvodai életet magában foglaló foglalkozások tartásáról.
- ápolja a népszokásokat, néphagyományokat
- szlovák nemzetiségi nyelven nevelő intézmény
- hitoktatás ( a szülők igényeihez igazodva)
- napközi otthoni jellegű ellátás, napi többszöri étkeztetés, pihentetés
- csoportok száma: 1
- az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő
- logopédiai nevelés.
4.Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5./a. Az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, s ebből következően az előirányzatai
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű.
5/b. Az intézmény jogállása:
Az intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87. § (1) bekezdése
alapján önálló jogi személy. Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján a
rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik.
Az Áht. 88. § (5) bekezdése alapján az Államháztartási Hivatal által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A nyilvántartásba vételt a felügyeleti szerv
kéri a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságától
5/c. Az intézmény finanszírozása:
Költségvetését évente a fenntartó állapítja meg.
Gazdálkodását bonyolító szervezet: Nézsa Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.”
6 . Az intézmény irányító szerve:
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2618. Nézsa, Park u. 1.
Szervezeti és Működési Szabályzatát a társulási tanács hagyja jóvá.
7. Az intézmény alaptevékenységét a társulási tanács által megállapított költségvetésből látja
el.
8. A közoktatási intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a társulási tanács – nyilvános
pályázat útján – meghatározott időtartamra nevez ki (bíz meg). Az igazgató felett a

munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében a társulási tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács
elnöke gyakorolja.
A közoktatási intézmény képviseletét az igazgató látja el.
A tagintézmény vezetője (vezető helyettes besorolás) felett a munkáltatói jogkört a Nézsai
Általános Iskola igazgatója gyakorolja.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó.
10.Az intézmény törzsszáma, adószáma, számlaszáma:
Törzsszáma: 453659
Adószáma: 15453655-1-12
Számlaszáma: 11741031-15453655-00000000
11.Az intézmény általános jogutódja a körzeti általános iskolának, amelynek fenntartója a
Községi Közös Tanács volt.
12.Az intézmény a napközi otthonos gyermekek ellátásának céljából tálaló konyhával
rendelkezik.
13. Az intézményt az alapító (fenntartó) megszüntetheti, ha:

d) feladatait, alaptevékenységét ellátni nem tudja, illetve ha nem az alapító okirat szerint
végzi, vagy
e) a szolgáltatásai iránti szükséglet megszűnt, illetve
f) az ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.
Az intézmény a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – megszűnik.
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törlését a felügyeleti szerv kéri a Magyar
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságától.”
14. Záró, illetve hatályba léptető rendelkezések:
2. Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján szakmailag önálló jogi
személy. A rábízott vagyonnal, költségvetésével önállóan gazdálkodik. Vezetője
magasabb vezetői megbízással, a jogszabályok által előírt feladat- és hatáskörrel
rendelkezik. Az iskola által foglalkoztatottak tekintetében az intézmény vezetője
gyakorolja a munkáltatói jogokat, az intézmény Szervezeti és működési
szabályzatában foglaltak szerint.
A fenntartói aláírások bélyegzőlenyomatai:
Kucsera András
polgármester

Laluja Imre
polgármester

Szavlik Zoltán
polgármester

Záradék:
Az alapító okiratot Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2009.(V.26.)
határozatával, Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15./2009.(V.13.)
határozatával Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2009.(V.28.)
számú határozatával hagyta jóvá.
Hatályos 2009. június 1-től.
Nézsa, 2009. május
Turcsán Mónika
jegyző
Melléklet:
1. ingatlanvagyon, ingó vagyon nyilvántartás.
2 .Megállapodás közös intézményirányító társulás létrehozására
Kelt, Nézsa, 1997. július 4.

1. számú melléklet
Általános Iskola Nézsa, Szondi út 99. Hrsz. 204/3 Terület: 5,8949 ha
8 tanterem, 2 szaktanterem, l könyvtárterem, ebédlő, melegítőkonyha.
A feladat ellátását szolgáló vagyon – ingatlan és ingó vagyon – Nézsa Község
Önkormányzatának tulajdona
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával az intézményvezető
rendelkezik.
Tagiskola:
2617. Alsópetény, Arany János út 13. Hrsz: 439 Terület: 180 m2
2 tanterem, 1 iroda, tálaló.
Tagóvoda:
2617. Alsópetény, Arany János út 13. Hrsz: 440 Terület: 80 m2 1 foglalkoztató, konyha,
raktár, iroda.
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Alsópetény Község Önkormányzatának
tulajdona.
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával Alsópetény Tagiskola
vezetője rendelkezik.

Javaslat: a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
34/2009.(V.26.) számú kt határozat

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. jóváhagyja a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító
Okiratának módosítását a jelen határozat 1. melléklete
szerint, továbbá az egységes szerkezetű Alapító
Okiratát, e rendelet 2. melléklete szerint.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az mind az Alapító Okirat
módosítását, mind az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot küldje meg az érintetteknek.
Határidő: 2009. május 29.
Felelős: Polgármester
Határozat végrehajtását végzi:

Jegyző

34/2009.(V.26.) számú kt határozat 1. számú melléklete
Gyermeki Csodakert Óvoda
Alapító Okiratának
módosítása
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alapján a Gyermeki Csodakert Óvoda alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat bevezetője kiegészül:

„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bek. és 81. § (1)
bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) és (3)
bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (1) és (5) bek., 90. § (1)
bekezdésekben, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rend. 5.§ (1) és (3)
bekezdésében, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV
törvényben foglaltak alapján; valamint Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
által az 50/2007. (VIII. 28.), a 57/2008. (XI.6.) önk. sz. határozatban foglalt
módosításoknak megfelelően Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2009.
(V. 26.) önk. határozatával a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító okirat módosítását a
következők szerint határozza meg:”

2.) Az alapító okirat jelenlegi 5. pontja az alábbiakra módosul:
„5/a. Az intézmény típusa: óvoda
5/b. A Az intézmény a tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató közintézmény
5/c. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerinti óvodai nevelés

3.)Az alapító okirat 6. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:

„6. Az intézmény felügyeleti irányító szervének neve és címe: „
4.) Az alapító okirat 7. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„
Szakfeladat száma, megnevezése:

80111-5
55231-2
55232-3
80112-6
5.)

óvodai nevelés
óvodai intézményi közétkeztetés
iskolai intézményi közétkeztetés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése”

Az alapító okirat 14. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„14. Az intézmény jogállása:
Az intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 87. § (1) bekezdése
alapján önálló jogi személy. Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján a
rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik. Az Áht. 88.§ (5) Kt. 5. §-a alapján a Magyar
Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel
jön létre. A nyilvántartásba vételt az irányító felügyeleti szerv kéri a Magyar
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságtól.”
6.) Az alapító okirat 15. pontja az alábbiakra módosul:
„15. Az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján gazdálkodási
jogállása:
Az intézmény részben önálló önállóan működő költségvetési szerv .
Gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetés-tervezési, beszámolási,
ellenőrzési és ellátási feladatait a Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
látja el.
7.) Az alapító okirat 17. pontja az alábbiakra módosul:

„17. A feladatellátást szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon:
A feladat ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak a székhelyén lévő, az
Önkormányzat tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon, valamint a leltár szerint
nyilvántartott tárgyi eszközök.
A feladat ellátását szolgáló vagyon: Gyermeki Csodakert Óvoda: 2618. Nézsa, Szondi út 48.
hrsz: 290
terület: 0,1876 ha
Az intézményvezető (vezető óvónő) az egyes vagyontárgyak bérbeadási, értékesítési
jogosultságait az alapító jóváhagyásával végezheti.”
8.) Az alapító okirat 20. pontja az alábbiakra módosul:

„20. Az ellátandó kisegítő és vállalkozási tevékenység köre:
Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.”
9.) Az alapító okirat 21. pontja kiegészül az alábbiakkal:

„Az intézmény vezetőjét a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 9.§ (4)
és 12.§ (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 102.§
(2) e) pontja alapján a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázat útján határozott
időre. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Kt. 91.§ (4) d) pontja alapján a
jegyző, valamint a polgármester látja el.
Az óvoda által foglalkoztatottak tekintetében az intézmény vezetője gyakorolja a
munkáltatói jogokat, az intézmény Szervezeti és működési szabályzatában foglaltak
szerint.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó.”
5.) Az alapító okirat módosítása 2009. május 26-án lép hatályba.
Nézsa, 2009. május 18.
Kucsera Andás
polgármester
Záradék:
Jelen Alapító Okirat módosítását a Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2009.
(V. 26.) önk. számú határozatával hagyta jóvá.

Turcsán Mónika
jegyző
34/2009.(V.26.) számú kt határozat 2. számú melléklete

ÓVODA
Alapító Okirata
(egységes szerkezetben)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bek. és 81. § (1)
bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) és (3)
bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (1) és (5) bek., 90. § (1)
bekezdésekben, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rend. 5.§ (1) és (3)
bekezdésében, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV
törvényben foglaltak alapján; valamint Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
által az 50/2007. (VIII. 28.), a 57/2008. (XI.6.) önk. sz. határozatban foglalt
módosításoknak megfelelően Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2009.
(V. 26.) önk. határozatával a Gyermeki Csodakert Óvoda egységes szerkezetű Alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1.Az intézmény neve: Gyermeki Csodakert Óvoda
2. Az intézmény székhelye: 2618. Nézsa, Szondi út 48.
3. Alapító – fenntartó szerv neve: Nézsa Községi Önkormányzat
Az alapító – fenntartó szerv címe: 2618. Nézsa, Park u. 1.

4. Az intézmény OM azonosítója: 032144
5/a. Az intézmény típusa: óvoda
5/b. Az intézmény tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató közintézmény
5/c. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerinti óvodai nevelés
6. Az intézmény irányító szervének neve és címe:
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2618. Nézsa, Park u. 1.
7. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása:
Iskolai előkészítő oktatás
TEÁOR száma
85.10
Szakágazat száma, elnevezése
851020 Óvodai nevelés
Szakfeladat száma, megnevezése:
80111-5
óvodai nevelés
55231-2
óvodai intézményi közétkeztetés
55232-3
iskolai intézményi közétkeztetés
80112-6
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
8. Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:
Szakfeladat száma, megnevezése:
55241-1
munkahelyi vendéglátás
75195-0
intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
85325-5
szociális étkeztetés
9. Az intézmény főzőkonyhával rendelkezik.
10. Az intézmény nevelési-oktatási feladatait az óvodai nevelési program határozza meg.
a) iskolai oktatást megelőző szakszerű csoportos foglalkoztatás, nevelés
b) ápolja a népszokásokat, néphagyományokat
c) szlovák nemzetiségi nyelvet oktat
d) hitoktatás (a szülők igényeihez igazodva)
e) napközi otthoni jellegű ellátás, napi többszöri étkeztetés, pihentetés.
11. Az intézmény működési, kötelezően ellátandó közigazgatási területe:
Nézsa község és vonzáskörzete
12. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám (férőhelyek száma):
50 gyermek
13. Az intézményben maximálisan működtethető csoportok száma:
2007. szeptember 1-től 1 csoport.
14. Az intézmény jogállása:
Az intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 87. § (1) bekezdése
alapján önálló jogi személy. Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján a
rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik. A Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár

által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A
nyilvántartásba vételt az irányító szerv kéri a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóságtól.
15. Az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv .
Gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetés-tervezési, beszámolási,
ellenőrzési és ellátási feladatait a Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
látja el.
16. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje:
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önálló
költségvetési szerv. Önállóan gazdálkodik a személyi juttatás előirányzatával, a szakmai
célú előirányzatokkal és az e célra átvett pénzeszközökkel.
17. A feladatellátást szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon:
A feladat ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak a székhelyén lévő, az
Önkormányzat tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon, valamint a leltár szerint
nyilvántartott tárgyi eszközök.
A feladat ellátását szolgáló vagyon: Gyermeki Csodakert Óvoda: 2618. Nézsa, Szondi út 48.
hrsz: 290
terület: 0,1876 ha
Az intézményvezető (vezető óvónő) az egyes vagyontárgyak bérbeadási, értékesítési
jogosultságait az alapító jóváhagyásával végezheti.
18. Az intézmény képviselete:
Az intézmény teljes körű képviseletére az óvoda vezetője jogosult.
19. Vagyon feletti rendelkezési jogkör:
Az intézmény épülete az Önkormányzat törzsvagyonának része, korlátozottan
forgalomképes, így az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul
felhasználni. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató munka feladatainak
ellátásához szabadon felhasználhatja. Egyéb célú hasznosítás Nézsa Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete alapján történhet.
20. Az ellátandó kisegítő és vállalkozási tevékenység köre:
Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 9.§ (4)
és 12.§ (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 102.§
(2) e) pontja alapján a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázat útján határozott
időre. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Kt. 91.§ (4) d) pontja alapján a
jegyző, valamint a polgármester látja el.
Az óvoda által foglalkoztatottak tekintetében az intézmény vezetője gyakorolja a
munkáltatói jogokat, az intézmény Szervezeti és működési szabályzatában foglaltak
szerint.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó.
22. Az intézményt az alapító (fenntartó) megszüntetheti, ha:
a) feladatait, alaptevékenységét ellátni nem tudja, illetve ha nem az alapító okirat szerint
végzi, vagy
b) a szolgáltatásai iránti szükséglet megszűnt, illetve
c) az ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.
Az intézmény a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – megszűnik.
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törlését a felügyeleti szerv kéri a Magyar
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságtól.

23. Záró, illetve hatályba léptető rendelkezések:
Az intézmény jogi személy. Vezetője a jogszabályok által előírt feladat- és hatáskörrel
rendelkezik. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője
gyakorolja.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Záradék.
Jelen Alapító Okiratot Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 34/2009.(V.26.) számú határozatával
hagyta jóvá, az abban foglaltakat 2009. június 1. napjától alkalmazni kell.

Nézsa, 2009. május ...
Turcsán Mónika
jegyző

3. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: Előterjesztés
Tárgy:

Nézsa Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. negyedévi
teljesítéséről.

Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdés alapján nyílt
ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nézsa Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. negyedévi alakulásáról szóló
tájékoztatót az alábbiak szerint terjesztem elő:
I. Bevételek alakulása
A Nézsa Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata
166.653 E Ft, amely az első negyedév folyamán 43139E forinttal 26 százalékra teljesült.

A befolyt bevételből:
1 198
813
1 600
479
391
37 727
931

Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
21 560 Ezer Ft
-6 761 Ezer Ft

az intézményi működési bevételek
a helyi adó
az átengedett központi adóbevételek
egyéb sajátos működési bevételek, bírságok
a sajátos felhalmozási és a tőkejellegű bevételek
a központi költségvetésből nyújtott támogatások
a támogatás értékű működési bevételek
a támogatás értékű felhalmozási bevételek
a hitelfelvétel
a kiegyenlítő-átfutó bevétel

A normatív, kötött felhasználású támogatások egyes tételei az eredeti előirányzatként nem
tervezhetők, ezért jelentkezik ezen a soron túlteljesítés.

A bevételek előirányzat-csoportonkénti alakulását az előterjesztés 1. számú táblázata mutatja
be.

II. Kiadások alakulása
A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 191.908 E Ft. Az I. negyedévi teljesítés 59458 E
forinttal 31 százalékos.
A felhasználás jogcímei az alábbiak szerint alakultak:
- működési kiadások 36092E Ft, az eredeti előirányzat 23 százaléka,
- pénzeszköz átadás, támogatások, pénzbeli juttatások 3252E Ft, az eredeti előirányzat
46százaléka;
- felújítások 700E Ft, az eredeti előirányzat 3százaléka;
- beruházások 440E Ft, az eredeti előirányzat 13százaléka;
- hitelek visszafizetése 6 .042E Ft, az eredeti előirányzat 280 százaléka,
- a kiegyenlítő-átfutó kiadások értéke -5376

Az Önkormányzat 2009. I. negyedévi kiadásainak előirányzat-csoportonkénti alakulását az
előterjesztés 1. számú táblázatában mutatjuk be.
Az előterjesztés 1. számú táblázata a határozati javaslat mellékletét képezik.

Nézsa
Nógrád

Megnevezés

2008. évi
költségvetési
beszámoló szerinti
tényadatok

2009. évi eredeti
előirányzat

I. negyedév

1

2

3

BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek
Önkormányzat sajátos működési bevétele
- ebből helyi adó
magánszemélyek által befizetett építmény és
telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
Önkormányzat költségvetési támogatása
-ebből felhalmozási

Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek
- ebből működésre

5 767
48 054
3 809

5 877
49 483
4 200

1 198
15 194
1 204

1 012
1 012
100 487
2 500
20 921
20 921

1 200
7 200
64 792

391
391
25 425
931
931

829
829

38 500
18 500
20 000
801
801

177 070
11 020
12 122

166 653
25 255
25 255

43139
14 799
21 560

- ebből fejlesztésre

Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra

1+...6 bevétel együtt
Finanszírozási műveletek (hitel...)
-ebből működési célú hitel
-ebből felhalmozási célú hitel

(7+8) összes bevétel

-1 102
188 090

191 908

57 938

KIADÁSOK
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Szociális kiadás
Egyéb működési célú kiadás
10+...14 = működési kiadások
Felújítás
Beruházás
16+17 = felhalmozási kiadás
15+18 = kiadások együtt
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)

79 509
25 678
44 036
14 272
5 170
168 665
5 922
1 152
7 074
175 739
10 483

84 029
25 947
42 939
2 833
4 261
160 009
26 400
3 344
29 744
189 753
2 155

19 328
6 530
6 982
2 661
591
36 092
700
440
1 140
37 232
22 226
27 602

2 155
8 328
186 222
1 331
1 868

2 155

-ebből függő bevétel

-6 761

-ebből működési célú hiteltörlesztés
-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés
-ebből függő kiadás

(19+20 ) összes kiadások
7-19 eltérése (+/-)
9-21 eltérése (+/-)

191 908

-5 376
59 458
5 907
-1 520

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének I. negyedévi teljesítéséről a mellékelt táblázatoknak megfelelően fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Nézsa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének I. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a határozat mellékletei
szerint elfogadja.

A támogató döntéshez az Ötv. 14. § (1) bekezdés második mondata és az SZMSZ 44. § (3)
bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
35/2009.(V.26.) számú kt határozat
A Nézsa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének I. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a határozat mellékletei
szerint elfogadja.

35/2009.(V.26.) számú kt határozat melléklete
I. Bevételek alakulása
A Nézsa Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata
166.653 E Ft, amely az első negyedév folyamán 43139E forinttal 26 százalékra teljesült.
A befolyt bevételből:
Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
Ezer Ft
21 560 Ezer Ft
-6 761 Ezer Ft

1 198
813
1 600
479
391
37 727
931

az intézményi működési bevételek
a helyi adó
az átengedett központi adóbevételek
egyéb sajátos működési bevételek, bírságok
a sajátos felhalmozási és a tőkejellegű bevételek
a központi költségvetésből nyújtott támogatások
a támogatás értékű működési bevételek
a támogatás értékű felhalmozási bevételek
a hitelfelvétel
a kiegyenlítő-átfutó bevétel

A normatív, kötött felhasználású támogatások egyes tételei az eredeti előirányzatként nem
tervezhetők, ezért jelentkezik ezen a soron túlteljesítés.

A bevételek előirányzat-csoportonkénti alakulását az előterjesztés 1. számú táblázata mutatja
be.

II. Kiadások alakulása
A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 191.908 E Ft. Az I. negyedévi teljesítés 59458 E
forinttal 31 százalékos.
A felhasználás jogcímei az alábbiak szerint alakultak:
- működési kiadások 36092E Ft, az eredeti előirányzat 23 százaléka,
- pénzeszköz átadás, támogatások, pénzbeli juttatások 3252E Ft, az eredeti előirányzat
46százaléka;
- felújítások 700E Ft, az eredeti előirányzat 3százaléka;
- beruházások 440E Ft, az eredeti előirányzat 13százaléka;
- hitelek visszafizetése 6 .042E Ft, az eredeti előirányzat 280 százaléka,
- a kiegyenlítő-átfutó kiadások értéke -5376
Az Önkormányzat 2009. I. negyedévi kiadásainak előirányzat-csoportonkénti alakulását az
előterjesztés 1. számú táblázatában mutatjuk be.
Az előterjesztés 1. számú táblázata a határozati javaslat mellékletét képezik.

Nézsa
Nógrád

Megnevezés

2008. évi
költségvetési
beszámoló szerinti
tényadatok

2009. évi eredeti
előirányzat

I. negyedév

1

2

3

BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek
Önkormányzat sajátos működési bevétele
- ebből helyi adó
magánszemélyek által befizetett építmény és
telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
Önkormányzat költségvetési támogatása
-ebből felhalmozási

Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek
- ebből működésre

5 767
48 054
3 809

5 877
49 483
4 200

1 198
15 194
1 204

1 012
1 012
100 487
2 500
20 921
20 921

1 200
7 200
64 792

391
391
25 425

38 500
18 500
20 000
801
801

931
931

- ebből fejlesztésre

Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra

829
829

1+...6 bevétel együtt
Finanszírozási műveletek (hitel...)

177 070
11 020
12 122

-ebből működési célú hitel

166 653
25 255
25 255

43139
14 799
21 560

-ebből felhalmozási célú hitel

(7+8) összes bevétel

-1 102
188 090

191 908

57 938

KIADÁSOK
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Szociális kiadás
Egyéb működési célú kiadás
10+...14 = működési kiadások
Felújítás
Beruházás
16+17 = felhalmozási kiadás
15+18 = kiadások együtt
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)

79 509
25 678
44 036
14 272
5 170
168 665
5 922
1 152
7 074
175 739
10 483

84 029
25 947
42 939
2 833
4 261
160 009
26 400
3 344
29 744
189 753
2 155

19 328
6 530
6 982
2 661
591
36 092
700
440
1 140
37 232
22 226
27 602

2 155
8 328
186 222
1 331
1 868

2 155

-ebből függő bevétel

-6 761

-ebből működési célú hiteltörlesztés
-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés
-ebből függő kiadás

(19+20 ) összes kiadások
7-19 eltérése (+/-)
9-21 eltérése (+/-)

191 908

-5 376
59 458
5 907
-1 520

4. Napirend tárgyalása

Mlinárcsek Ferencné gyámügyi előadó: beszámol az „Együtt a gyermekekért”
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Nézsa községben végzett tevékenységéről
(2008.01.01.-2008.12.31.).
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A gyámügyi előadó sajnálatát fejezi ki, hogy az általános iskolában nincs felső tagozatosok
részére napközi. A védelembe vételnél így nem lehet kötelezni a szülőt arra, hogy vegye
igénybe gyermeke számára.
Kucsera Andrásné igazgató: csak 1 gyerek kérte a napközit.
Mlinárcsek Ferencné gyámügyi előadó: rajzfoglalkozás indult, de nagy az érdektelenség.
Egy amatőr művész vezeti.
Beindult a házi szociális segítségnyújtás. 1 fő főállásban van foglalkoztatva Rétság
kistérségnél. Az idősek meg vannak elégedve.

Kucsera András polgármester: javasolom a gyermekvédelmi beszámoló elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) a javaslatot
elfogadja és határozatra emeli.
36/2009.(V.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat Nézsa községben végzett 2008. évi tevékenységéről szóló
beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: a jegyző.

5. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: az Óvodai ellátás társulás keretében, valamint az Általános
Iskola működése tárgyú tanulmány megküldésre került a képviselők részére. Alsópetény,
Legénd Önkormányzata is megkapta.
A tanulmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Vitára bocsátja a pénzügyi tájékozatót.
Tegnap szakmai értekezlet volt Alsópetényben, ahol Kapecska Ferencné elmondta a az óvodai
társulás működését elemezte. Személyes véleménye, hogy jobb lenne óvodai társulást külön
létrehozni az iskolaitól. Legénd polgármestere is ezt támogatja.
Felvetődött az a probléma, hogy a társulási tagok nem fizetnek a normatíván felül, pedig
kellene, mert a kiegészítő támogatásokat nem fogjuk megkapni.
A szociális étkeztetés elszámolása körül vannak gondok. Kapecskáné szerint ebben a
struktúrában ahogy jelenleg működik az elszámolás nem lehet szabályosan megoldani.
Véleménye szerint semmi nem indokolja az iskola önálló gazdálkodását. Ennek
megszüntetése nem létszámcsökkentést von maga után, hanem a könyvelés és pl. az étkeztetés
teljesen szabályosan bonyolítható lenne. A könyvvizsgáló is írásba adta az önálló gazdálkodás
megszüntetésére szóló javaslatát. Ezt meg kell tárgyalni és döntést kell hozni.
Évek óta téma ez az üléseken, döntés nem született. 1,7 millió forint hozadéka lenne a
társulásnak.
Javasolom a Gyermeki Csodakert Óvoda társulásban történő működtetését 2009. szeptember
1-től kezdődően. Az óvoda a jelenlegi – intézményfenntartó - társuláshoz csatlakozik
Turcsán Mónika jegyző: az intézmények működésének átszervezésére március 31-ig döntést
kell hozni. A kincstár ebben telefonon megerősített, ennek ellenére Kapecska Ferencné
véleménye szerint erre az esetre ez nem vonatkozik. A kincstárral további egyeztetést
folytatunk.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: A képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

37/2009.(V.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeki Csodakert Óvoda (2618.
Nézsa, Szondi út 48.) átszervezésével egyetért, mert az ellátandó feladat más szervezetben
hatékonyabban teljesíthető.
Az óvoda önálló működését, és az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából részjogkörrel rendelkező részben önálló gazdálkodását megszünteti.
Gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetési tervezési, beszámolási,
ellenőrzési és ellátási feladatait az Általános Iskola és Óvoda (2618. Nézsa, Szondi út 99.)
látja el.
A Gyermeki Csodakert Óvoda 2009. szeptember 1. napjától kezdődően beintegrálásra kerül a
nézsai Általános Iskola és Óvoda intézménybe.
Az Óvoda az Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként (tagóvodaként) működik.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: a polgármester.
Kucsera András polgármester: jelenleg az Iskola önállóan működő és gazdálkodó
intézmény. A pénzügyi szakemberek elemzése szerint ez nem indokolt. Könyvvitelileg
egyszerűbb és átláthatóbb lenne, ha az önkormányzat végezné a teljes könyvelést. Az önálló
működést és gazdálkodást javasolom megváltoztatni részben önállóvá. Az iskola gazdasági
munkakörben foglalkoztatottja – áthelyezéssel – tovább lenne alkalmazva.
Turcsán Mónika jegyző: a március 31-iki döntéshozatal ebben az esetben is jogszabályi
követelmény.
Javasolom az iskola önálló gazdálkodásának megszüntetését 2010. január 1-től kezdődően.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: A képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
38/2009./V.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Iskola (2618.
Nézsa, Szondi út 99.) önálló gazdálkodási jogkörét 2010. január 1-től megszűnteti.
Gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetési tervezési, beszámolási,
ellenőrzési és ellátási feladatait a Polgármesteri Hivatal (2618. Nézsa, Park u. 1.) látja el.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester.
6. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: ma volt a tetőfelújítás munkaterületének átadása.
Van egy telekvásárlási iránti kérelem.
Rali verseny ügyben annyi változás van, hogy az útvonal Nógrádsáp-Nézsa lesz.
Styevó Gábor játszótér kialakítása és pályázat benyújtása ügyében szeretne szólni.

Petyerák Mária gyes-en lévő óvónő ügyében a gyes lejártát követően lehet intézkedni.
Felmondani addig nem lehet. Az intézményi változásról a munkáltatója fogja értesíteni.
Egyelőre létszámcsökkentés nincs kimondva a testület részéről.
Balázs Ferenc képviselő: a keszegi polgármester mondta neki, hogy meg fog szűnni a
munkahelye. Hogy van ez?
Zachar Kázmérné vezető óvónő: Keszegen az óvodában nincs szlovák nyelvet oktató
óvónő. Megkeresték Marikát, hogy dolgozhatna ott, illetve pályázatot fognak kiírni. Jelenleg
gyes-en van és felmondani neki nem lehet. Azért érdeklődik, mert tudja, hogy kevés a gyerek
a nézsai óvodában és szeretné tudni, hogy jövő év szeptemberében visszajöhet –e dolgozni.
Jelenleg egycsoportos az óvoda, és nincs szükség még egy óvónőre. Az óvodai társulás pedig
nem megoldás erre a problémára. A képviselő-testületnek ki kell mondania a
létszámcsökkentést. A többcélú óvoda-bölcsöde bevezetése nem egyszerű, az nem megy
máról holnapra. Felmondani csak akkor tudunk neki, ha visszajön dolgozni. Közös
megegyezés is szóba jöhet.
Balázs Ferenc képviselő: a következő ülésre meg kell hívni a Marikát.
Kucsera András polgármester: pályázatot szeretnénk benyújtani a működésképtelen helyi
önkormányzatok egyéb támogatására.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: A képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
39/2009.(V.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
„Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 6. számú
mellékletének 3. pontjában szabályozott, a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb
támogatása igényléséről és felhasználásáról”.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

Styevó Gábor: a szülők kezdeményezésére szeretnénk pályázatot benyújtani játszótér
kiépítésére. Van egy régi használaton kívüli a temető mellett, azt is szeretnénk felújítani és
egy újat kialakítani a kastélypark Szondi út –Gesztenye sor sarkán. Ehhez kérjük a képviselőtestület támogatását. Sikeres pályázat esetén dönthet a képviselő-testület az önerő vállalásáról.
Kucsera Andrásné igazgató: nem szabad ezt a szülői kezdeményezést visszautasítani, be
kell nyújtani a pályázatot és majd az önerőt valahogy megoldjuk.
Kucsera András polgármester: komoly műszaki elvárások vannak ma már egy játszótérrel
kapcsolatban. A pályázatot Gábor közreműködésével el lehet készíteni és az önerő
biztosításában kérni fogjuk a lakosság anyagi támogatását. Javasolom a pályázat benyújtását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: A képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 4 igen 1 Nem)
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

40/2009.(V.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett ÉMRFT/CÉDE/2009
támogatására.
A pályázat tárgya: Nézsai „Kastélypark” játszótér felújítása.
A fejlesztés megvalósulási helye. Nézsa, Szondi út 204/3 hrsz.
Igényelt támogatás: 1.022.284,-Ft.
Saját forrás: 550.461,-Ft
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a polgármester.
Kucsera András polgármester: autós ralit szeretnének rendezni Nógrádsáp-Legénd-Nézsa
határáig. Három futam lenne, egy futam 1 óra időtartamot vesz igénybe. A futamok között 1
óra szünetet tartanak, akkor a közlekedés mehet az utakon. A szükséges engedélyeket
beszerezték a KPM-től, Rendőrségtől. A képviselő-testületek jóváhagyását is kérik a
rendezvényhez. Ősagárd-Felsőpetény között már volt. Néhány fotó megtekinthető a honlapon.
A tervek szerint június 21-én lenne a futam
javasolja az autós rali megrendezésének támogatását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 4 igen 1 nem)
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
41/2009.(V.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy június 21-én autós rali
kerüljön megrendezésre Nézsa, Dózsa út –tól kezdődően Legénd felé vezető közúton.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

Kucsera András polgármester: ismerteti a pályázatot:
„VIRÁGOS NÓGRÁDÉRT”
Környezetszépítési versenykiírás
2009.
Nógrád Megye Önkormányzata meghirdeti a „Virágos Nógrádért” virágosítási, parkosítási
és környezetszépítési versenyt.
A verseny célja:
A kultúrált, környezetbarát, vendégváró lakókörnyezet kialakításának elősegítése a településeken, az
életminőség javítása, a hagyományos virág- és kertkultúra felélesztése és kiteljesítése.

A versenyre települési önkormányzatok jelentkezhetnek a polgármester aláírásával ellátott
nevezési lappal. A versenyre város kategóriába és község kategóriába lehet nevezni.
A verseny elbírálásának szempontjai a következők:
1. önkormányzatok által fenntartott zöldterületek (terek, parkok, ligetek, fasorok) kialakításának
minősége, egészségi állapota, gondozottságának színvonala;

2. a település látványosságai – épített, természeti, turisztikai, kulturális értékei –, a környezet
rendezettségének állapota, megjelenése, a vendégvárás, vendéglátás színvonala;
3. a településszépítés és -fejlesztés, a meglévő értékek megtartásának tendenciái;
4. magántulajdonú elő- és utcakertek állapota, a lakosság részvétele a közösségi szépítő
munkában, növénykiültetések minőségi és esztétikai megjelenése;
5. köz- és magánintézmények (hivatalok, vendéglátó-ipari egységek, ipartelepek stb.)
környezetében lévő növény- és virágkiültetések minőségi állapota;
6. oktatási és nevelési intézmények környezetének esztétikai megjelenése, az ifjúság részvétele a
környezet szépítésében;
7. a település lakosságának bevonása – a 4., 5., 6. pontban leírtak szerint – a város, illetve község
szépítésébe;
8. közösségi együttműködések, civil szervezetek részvétele a településszépítési feladatokban;
9. a település tisztasága és gyommentessége, a parlagfű irtása;
10. utak, utcák, épülethomlokzatok növényzetének esztétikai és minőségi megjelenése;
11. temetők, emlékhelyek, kegyeleti parkok állapota;
12. a település építményeinek, épületeinek és természeti környezetének összhangja és harmóniája.

A nevezés beküldési határideje: 2009. június 6.
Cím: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 32/620-111, fax: 32/620-211
e-mail: viragosnogradert@nograd.hu
Nevezni a nevezési lap kitöltésével és a fenti címre való elküldésével lehet. Amennyiben
rendelkezésre állnak a településről készült fotók, azokat is kérjük csatolni.
A versenyre jelentkezett települések bírálata 2009. szeptember 1-ig történik meg.
A verseny díjazása:
-

város kategóriában
község kategóriában

I. díj 250 EFt
I. díj 200 EFt.
II. díj 150 EFt.
III. díj 100 EFt.

Javasolja a „Virágos Nógrádért” környezetszépítési versenyre történő pályázat benyújtását.
Az elnök szavazást kér.

A szavazás eredménye. A képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen)
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
42/2009.(V.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Nógrád Megyei Önkormányzat által meghirdetett „Virágos Nógrádért” virágosítási,
parkosítási és környezetszépítési versenyre.
Határidő: 2009. június 6.
Felelős: a polgármester
Kérelem:
Arnóczki Tímea és Arnóczki Gábor (Nézsa, Csővári út 7.) szeretnék megvásárolni a 082/15
hrsz-ú építési telket.
Az elnök javasolja 700,-Ft/m2 + ÁFA vételár meghatározását. Nézsai lakos az igénylő.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: A képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
43/2009.(V.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsa Községi Önkormányzat tulajdonát
képező 541/4 hrsz-ú 1212m2 területű építési telket eladja Arnóczki Tímea és Arnóczki Gábor
(Nézsa, Csővári út 7.) részére.
Az ingatlan vételára: 700,-Ft/m2 + ÁFA.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: a polgármester.
Az elnök megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést 23.30 órakor bezárja.
K.M.F.

Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Szarka Péter
Jkv.hit.

Zachar Zénó
jkv.hit.

