
Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsának 

2. számú 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2011. július 8-én 9:15 órai kezdettel a   
               Társulási Tanács üléséről. 
 
Jelen vannak: Styevó Gábor polgármester  Nézsa 
                         Laluja Imre polgármester  Alsópetény 
                         Szavlik Zoltán polgármester Legénd 
                         Mezei Csilla képviselő   Legénd 
                         Zachar Zénó alpolgármester  Nézsa 
                         Tóth Károly képviselő   Nézsa 
 
Távol volt:      Terman Ildikó képviselő Alsópetény 
 
Meghívottak:  Kucsera Andrásné igazgató  
    Koncz István igazgató helyettes 
    Turcsán Mónika jegyző 
 
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester 
 
Az ülés elnöke köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a (7 főből jelen van 6 fő) Társulási 
Tanács ülése határozatképes és azt megnyitja. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Turcsán Mónika jegyzőt. 
 
A Társulási Tanács tagjai (6 igen) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja: Szavlik Zoltán polgármestert. 
 
A Társulási Tanács tagjai (5  igen 1 tartózkodás) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot 
elfogadja. 
 
Styevó Gábor elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 
 
 

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő:Styevó Gábor elnök 
 

2. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
Előterjesztő: Styevó Gábor elnök 

 
3. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

Előterjesztő: Styevó Gábor elnök 
 

4. A Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda igazgatójának felmentése. 
Előterjesztő: Styevó Gábor elnök 

 



5.  A Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda igazgatójának megbízása 
          Előterjesztő: Styevó Gábor elnök 
 
 
      6. A Tárulási Megállapodás módosítása 

     Előterjesztő: Styevó Gábor elnök 
 
7. A Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költségvetésének      
    jóváhagyása, valamint a 2010. évi zárszámadása. 
    Előterjesztő: Styevó Gábor elnök 

 
      8.  Egyebek 
 
 
A Társulási Tanács tagjai (6 igen) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja. 
 
 

1. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: röviden beszámol az iskola működéséről. A megtartott 
ünnepségekről és ballagásról.  
Nyári táborozás indul az iskolában.  
A pályázaton nyert interaktív táblák megérkeztek, a részkifizetések most mennek. 
 
Kucsera Andrásné igazgató: versenyek bőségesen voltak a második félévben. Területi 
versenyeken jó eredményeket értünk el. Mátramindszenttel közös pályázat keretében mentek 
a szakkörök, ez folytatódok októberig.  
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

Styevó Gábor polgármester: javasolja a kiküldött esélyegyenlőségi program elfogadását és 
kéri a tag Önkormányzatok polgármestereit, hogy fogadtassák el a képviselő-testületeikkel. A 
2011. évi októberi statisztika alapján újra aktualizálva lesznek benne az adatok. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye. a társulási tanács (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
H A T Á R O Z A T  
3/2011.(VII.08.) TT. 
A Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa elfogadja 
Nézsa – Alsópetény - Legénd Önkormányzat - jelen határozat mellékletét képező – 2011. évi 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Tervét. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
 
 
 
 



3. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 
felülvizsgálata megtörtént. A megküldött új SZMSZ tervezet elfogadását javasolom. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye. a társulási tanács (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
H A T Á R O Z A T  
4/2011.(VII.08.) TT. 
A Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa elfogadja a - 
jelen határozat mellékletét képező – Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát  
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 6/2003.(VII.11.) Határozattal elfogadott Szervezeti és 
működési Szabályzat 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
 

 
Társulási Tanács 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
14.§-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nézsa és Környéke Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás TÁRSULÁSI TANÁCSA (a Társulási Tanács rövidített 
elnevezése: TT) működési szabályait az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

I. 
 

A Társulás működése 
 

1. A Társulási Tanács üléseit általában Nézsa Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 
tartja. 

2. A Társulási Tanács ülésére szóló meghívót olyan időpontban kell megküldeni, hogy 
ülés időpontját megelőző 4 nappal megkapják, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat. 

3. A Társulási Tanács ülése rendkívüli esetben, kivételesen rövid úton is (telefon, telefax, 
e-mail) is összehívható. 

4. A Társulási Tanács ülésére meg kell hívni 
a) a Társulási Tanács tagjait, 
b) Nézsa jegyzőjét 
c) az intézmény vezetőjét 

 
5. A Társulási tanács ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét és időpontját, 
b) a javasolt napirendi pontokat, 
c) az előterjesztők nevét. 

 
A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket, írásbeli tárgyalási anyagokat. 
 



6. Amennyiben az elnök a Társulás tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára 30 
napon belül nem hívja össze a Társulási Tanács ülését, akkor a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal vezetőjének eljárása kezdeményezhető. 

 
II. 

A munkaterv 
 

 
1. A Társulási Tanács működésének alapja a munkaterv. 
2. A Társulási Tanács éves munkatervének tervezetét az elnök terjeszti jóváhagyásra a 

Társulási Tanács elé. 
3. Az elnök a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér a Társulási Tanács 

tagjaitól és a tag önkormányzatok jegyzőitől. 
4. A munkaterv első része tartalmazza 

a) az ülések tervezett időpontját és napirendjét, az előterjesztő megjelölésével , 
b) az előterjesztések készítésébe bevonandó szerveket és személyeket, 
c) meghatározza azokat a témákat, amelyhez a társult önkormányzatok képviselő-

testületei előzetes állásfoglalását kell beszerezni, 
d) az ülésre a napirendre külön meghívandó szerveket és személyeket. 

 
5. A munkatervet a tárgyév február 28-ig állapítja meg a Társulási Tanács.  
6. A munkatervet meg kell küldeni 

a) a Társulási Tanács tagjainak 
b) a Társulási Tanács ülése állandó meghívottainak 
c) a munkatervben érintett előterjesztőknek. 

 
III. 

Az előterjesztések 
 

1. A Társulási Tanács elé előterjesztési joggal rendelkezik: 
a) az elnök, 
b) az állandó meghívott, 
c) akit az elnök erre felhatalmaz, illetve felkér. 

 
2. Kötelezően írásos előterjesztés készül az alábbi ügyekben: 

a) a szervezeti és működési rend kialakítása, megváltoztatása, 
b) költségvetés meghatározása és végrehajtásáról való beszámoló, 
c) társaságok létrehozása (csatlakozás, kilépés), intézményalapítás, megszüntetés, 

átszervezés 
d) közfeladat önkéntes felvállalása, illetve megszüntetése, 
e) a tag önkormányzat képviselő-testületének kötelezettségvállalásával járó 

ügyekben, 
f) fejlesztési koncepciók tárgyában, 
g) társulás hatáskörébe tartozó személyi ügyekben. 

 
3. Az – előadójának és készítőjének nevét minden esetben tartalmazó – írásbeli tárgyalási 

anyag lehet 
a) határozati javaslatot tartalmazó előterjesztés, vagy 
b) határozati javaslatot nem tartalmazó tájékoztató, illetve beszámoló. 

 



4. Az előterjesztésben – a döntés szempontjából irreleváns részletkérdések mellőzésével 
– be kell mutatni a meglapozott döntéshez szükséges információkat, különösen: 

- a döntési hatáskör jogalapját 
- a javasolt intézkedés indokait, lényegét, 
- főbb tartalmi jellemzőit, 
- költségkihatását a költséghely megnevezésével, valamint 
- a döntés várható társadalmi, gazdasági, igazgatási és egyéb hatásait. 

 
Az előterjesztésnek konkrétan megfogalmazott, a többféle értelmezés lehetőségét kizáró és a 
végrehajtás szempontjából ellenőrizhető (rendeleti vagy határozati) javaslatot kell 
tartalmaznia.  
Azokat a vitás kérdéseket, amelyekben nem alakul ki egyetértés, az előterjesztésben 
döntéshozatalra alkalmas módon be kell mutatni. Ha a megalapozott állásfoglalás ezt 
szükségessé teszi, két vagy több azonos részletességgel kidolgozott változatot kell ismertetni. 
 

5. A tájékoztató, illetve a beszámoló célja döntést nem igénylő ügyben a Társulási 
Tanács informálása. 

 
IV. 

Sürgősségi indítvány 
A Társulási Tanács tagja az ülés megkezdése előtt kérheti a javaslat sürgős megtárgyalását. 
Az előterjesztett sürgősség megtárgyalásához a tagok többségének szavazata szükséges. 
 

V. 
A Társulási Tanács tanácskozási rendje 

 
1. Az elnök a Társulási Tanács ülés vezetése során 

a) megállapítja, hogy a Tanács ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglaltak 
szerint történt, 

b) megállapítja az ülés határozatképességét, 
c) előterjeszti az ülés napirendjét, 
d) beszámol a lejárt határidejű döntések végrehajtásának állásáról, 
e) beszámol az előző Társulási Tanács ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett 

intézkedésekről. 
 

2. Az elnök előterjeszti a napirendi tervezetet, amelyről a Társulási Tanács egyszerű 
többséggel határoz. 

3. A Társulási Tanács az elnök beszámolója alapján dönt 
a) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
b) az előző Társulási Tanács ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, 
c) az előző ülést követő fontosabb intézkedésekről, eseményekről adott 

tájékoztatás elfogadásáról. 
 

4. Az elnök az egyes előterjesztések felett külön-külön vitát nyit, javasolhatja egyes 
napirendek összevont tárgyalását. 
Az előterjesztőhöz a Társulás Tanács tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést 
intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni. 

 
5. Az írásbeli előterjesztést az előterjesztő szóban, vagy írásban kiegészítheti, ha azt az 

anyag leadása és az ülés közötti időszakban bekövetkezett változások indokolják. 



6. A Társulási Tanács tanácskozásának rendje: 
a) Az elnök határozza meg a hozzászólások sorrendjét, 
b) Az előterjesztő a határozathozatal előtt bármikor felszólalhat, 
c) Az előterjesztő a határozathozatal előtt a beérkezett módosító indítványokról 

véleményt mond, 
d) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik tag bármikor szót 

kérhet. 
 

7. Ügyrendi kérdés: 
a) napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, elnapolására vonatkozó javaslat, 
b) javaslat a hozzászólók listájának lezárására, 
c) vita lezárására vonatkozó javaslat, 
d) szavazás módjára vonatkozó javaslat, 

 
Az ügyrendi javaslatok felett a Társulási Tanács vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. 
 

8. A Társulási Tanács ülésein a tanácskozási joggal meghívottak a tevékenységi körüket 
érintő előterjesztések kapcsán felszólalhatnak. A felszólalás időtartamát az elnök 
korlátozhatja. 

9. A hozzászólásokat követően az elnök a vitát lezárja, összefoglalja a vita lényegét, kitér 
az előterjesztéstől eltérő véleményekre, a határozati javaslatot érintő valamennyi 
módosításra. Intézkedik a tanácskozás során elhangzott egyéb javaslatok, észrevételek 
érdemi megválaszolásáról. 

10. A vita lezárását követően, a szavazás elrendelésétől annak befejezéséig sem érdemi, 
sem ügyrendi hozzászólásnak helye nincs, kivéve a személyes érintettség bejelentését. 

 
 

VI. 
Határozathozatal 

 
1. A Társulási Tanács döntéseit általában nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás 

kézfelemeléssel történik. 
2. A szavazás rendje: 

a) az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati 
javaslatokat egyenként megszavaztatja., 

b) előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatok felett kell dönteni, 
c) kézfelemeléssel történő szavazásnál szavazni először igent, majd nemet végül 

tartózkodást tartalmazó elnöki kérdésre adandóan kell, 
d) a szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot. 

 
3. Ha a szavazás eredménye felől kétség merülne fel, bármely tag kérésére az elnök 

köteles megismételtetni a szavazást. A szavazás módjának megváltoztatását adott 
napirend során a vita lezárásáig bármely tag javasolhatja. A Társulási Tanács a 
javaslatról vita nélkül határoz. 

 
4. A döntéshozatalból – minősített többséggel – kizárható az, akit vagy akinek a 

hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A tag köteles bejelenteni a személyes 
érintettséget. A kizárásáról az érintett tag kezdeményezésére vagy bármely tag 
javaslatára a Társulási Tanács dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség 
szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 



 
5. A határozatokat a Társulási Tanács ülését követő 8 napon belül meg kell küldeni a 

végrehajtásért felelős személyeknek, szerveknek. A tagok a határozatokat a 
legközelebbi ülés anyagával együtt kapják meg.  

 
 

 
VII. 

A Társulási Tanács tagja 
 

1. A Társulási Tanács tagja képviseli a polgárok érdekeit. Részt vehet a Társulási Tanács 
döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. 

2. A tag joga: 
a) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell 

mellékelni; kérésére szó szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 
b) tevékenyen részt venni a Társulási Tanács munkájában. 

 
3. A tag kötelezettsége: 

a) írásban vagy szóban bejelenteni, ha a Társulási Tanács ülésén való 
részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van, 

b) a vele szemben felmerült kizárási okot a vita előtt, azt megelőzően bejelenteni. 
 
 

VIII. 
A Társulási Tanács bizottságai 

 
1. Egy tag csak egy bizottságnak lehet tagja. 
2. A bizottság feladatkörében 

a) előkészíti a Társulási Tanács döntéseit, szervezi, ellenőrzi a döntések 
végrehajtását. 

b) Ellenőrzi a Társulási Megállapodásban feladatellátással megbízott 
polgármesteri hivatalnak a Társulási Tanács döntéseinek az 
előkészítésére,illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottságok a 
hivatal tevékenységében a társulási Tanács álláspontjától, céljaitól való 
eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés 
elmulasztását észleli, az elnök intézkedését kezdeményezheti. 

 
3. A bizottságok működéséhez szükséges ügyviteli feladatok ellátásról Nézsa 

Polgármesteri Hivatala gondoskodik. 
4. A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját 

személyesen érinti az ügy. A személyes érintettségét az érdekelt köteles bejelenteni. A 
kizárásról az elnök esetén a Társulási Tanács elnöke, a bizottsági tag esetén a bizottság 
dönt. A bizottság elnöke, tagja adott ügyben elfogultságát bejelenteni, a 
döntéshozatalban nem vehet részt, de határozatképesség szempontjából jelenlévőnek 
kell tekinteni. 

5. A bizottságok maguk állapítják meg működésük részletes szabályait. A 
határozatképességre és a határozathozatalra a Társulási Tanács működésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 



6. A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. Amennyiben a 
bizottság által tárgyalt ügy más bizottság feladatkörét is érinti, úgy a bizottság elnöke 
összevont tárgyalást kezdeményezhet. 

 
 

IX. 
A költségvetés 

 
 

1. A költségvetés tervezetét az elnök a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 
törvény elfogadását követő 45 napon belül a Társulási Tanács elé terjeszti. 

2. A társulás költségvetése magában foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott 
intézmények, valamint a társulás keretében működő intézményfenntartó társulások és 
az általuk fenntartott intézmények költségvetését is. 

3. A zárszámadás tervezetét az elnök költségvetési évet követő négy hónapon belül 
terjeszti a Társulási Tanács elé. Társulási Tanács a zárszámadásról határozatot hoz. 

 
 

X. 
Záró rendelkezések 

1. Az SZMSZ 2011. július 8-án lép hatályba a Társulási Tanács 3/2011.(VII.08.) 
határozata szerint. 

2. A Társulási Tanács határozatait tartalmazó nyilvántartás vezetéséért a Nézsa 
Polgármesteri Hivatala felelős. 

3. A Társulási Tanács Társulási Megállapodása, SZMSZ-e, határozatai megtekinthetőek 
a Nézsa Polgármesteri Hivatalában. 

4. Jelen SZMSZ 1. függeléke  tartalmazza: a Társulási Tanács tagjainak névsorát 
                            1. számú melléklete tartalmazza a társulás bélyegzőlenyomatát 

 
 
 
Nézsa, 2011. július 8. 
 
 
 
 
Styevó Gábor         Turcsán Mónika 
polgármester                 jegyző 
 
 

3/2011.(VII.08.) Társulási Tanács határozatának 1. sz. melléklete 
 
 

A Társulási Tanács pecsétje: körpecsét, körül a következő felirattal:  
„Nézsa és Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulás 
2618. Nézsa, Park u. 1.” 
 

 
 
 



 
 
 

3/2011.(VII.08.) Társulási Tanács határozatának 1. sz. függeléke 
 

 
Styevó Gábor polgármester, elnök  Nézsa 
Laluja Imre polgármester, elnökhelyettes, Alsópetény 
 
Zachar Zénó alpolgármester Nézsa 
Tóth Károly képviselő, Nézsa 
 
Terman Ildikó képviselő, Alsópetény 
 
Szavlik Zoltán polgármester, Legénd 
Mezei Csilla képviselő, Legénd 
 
 

4. Napirend tárgyalása 
 

Kérdésre Kucsera Andrásné és Koncs István nyilatkoznak: 
 
Kucsera Andrásné igazgató: nyilatkozik, hogy a 4. napirend nyilvános tárgyalásba 
beleegyezik. 
 
Koncz István:: nyilatkozik, hogy az 5. napirend nyilvános tárgyalásba beleegyezik.és az  
igazgatói megbízást elfogadja. 

 
Styevó Gábor polgármester: az iskola igazgatója Kucsera Andrásné felmentését kérte 
nyugdíjba vonulása miatt. 2011. szeptember 1-től nyugdíjba kíván vonulni. 
 
Kucsera Andrásné igazgató: írásban kértem felmentésemet, mert a 40 éves közalkalmazotti 
jogviszonyom meg van, és szeretnék nyugdíjba menni. A felmentési időm 8 hónap, de 
lemondok a ( passzív) 4 hónap felmentési időről, és erre az időre nem kérem az illetménye és 
szabadságom kifizetését. 
A 40 éves jubileumi jutalmat kérem részemre kifizetni. 
Megköszönöm a tanács tagjainak a bizalmát és jó együttműködését.  
Styevó Gábor polgármester: a nézsai képviselő-testület támogatja a közös megegyezéssel 
történő közalkalmazotti jogviszony megszűntetését.  
A képviselő-testület tudomásul vette, hogy Kucsera Andrásné lemond 4 hó felmentési időre 
járó bérről, és a 4 hónapra járó 16 nap szabadság pénzbeli megváltásáról. 
 
Az igazgatónő közös megegyezéssel történő jogviszony megszűntetéséről a Nézsa és 
Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (Nézsa, Alsópetény, 
Legénd) jogosult dönteni.  
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 



H A T Á R O Z A T  
5/2011.(VII.08.) Önk. 
A Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
megtárgyalta Kucsera Andrásné igazgató közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetésére 
benyújtott kérelmét, és az alábbi döntést hozta. 

1.   A Társulási Tanács Kucsera Andrásné igazgató közalkalmazotti jogviszonyát 
2011.08.31. napi hatállyal - nyugdíjba vonulása miatt - közös megegyezéssel megszűnteti. 

 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi Kucsera Andrásné nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy a felmentési idő felére, azaz 4 hónapra járó illetmény és 16 nap 
szabadság kifizetéséről lemond. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 
Az iskolai ballagás június 18-án volt. Az igazgatónő és a négy alkalmazott köszöntése és 
búcsúztatása ezen a napon megtörtént.  
 

5. Napirend tárgyalása 
 

Styevó Gábor polgármester: Javasolom, hogy 2011. augusztus 16. napjától 2012. augusztus 
15. napjáig Koncz Istvánt, a jelenlegi igazgató helyettest bízzuk meg a Mikszáth Kálmán 
Általános Iskola és Óvoda intézményének vezetésével. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
H A T Á R O Z A T 
6/2011.(VII.08.) Önk. 
A Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megbízza 
Koncz Istvánt a Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda intézmény igazgatójának. 
Megbízás ideje: 2011. augusztus 16. napjától 
                          2012. augusztus 15. napjáig. 
Illetménye:   181.475,-Ft 
Vezetői pótlék:    40.000,-Ft     
Kjt.66.§ (2-3) bek.        14.518,-Ft              
Határidő: 2011.08.16. 
Felelős: elnök 
 
 

6. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: a társulási megállapodás több pontját módosítani javasolom. 
 
Kérem a polgármestereket vitassák meg a képviselő-testületeikkel és a következő ülésen újra 
tárgyaljuk. 
 
Módosítási javaslat: 
 
 



MÓDOSÍTÁS 
Társulási Megállapodás  

 
Nézsa és környéke közoktatási intézmény közös fenntartására  

 
 

A Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) I/2. pontjában részletesen megjelölt 
települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 43. §-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 9-15. §-aiban foglalt 
rendelkezések szerint, az Ötv. 8. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kötelező közoktatási 
feladatinak ellátására  a  mai napon, a közösen alapított közoktatási intézmény  közös fenntartásában 
állapodnak meg az alábbiak szerint.  
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1.)  A társulás neve, székhelye: Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
                                                     2618. Nézsa, Szondi út. 99. 
2.) A társulás tagjainak neve és székhelye:  

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2618. Nézsa Park u. 1.  
Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  2617. Alsópetény, Petőfi út. 24.   
Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2619. Legénd, Dózsa út 77. 

 
3.) A társulás működési/illetékességi területe: a 2. pontban megnevezett társult települési 

önkormányzatok (továbbiakban: tagok) közigazgatási területe. 
 
4.) A társulás  döntéshozó szerve:  a Társulási Tanács.   
 
5.) A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
 
6.)  A társulási megállapodás  határozatlan időtartamú. 
 
 

II. fejezet 
A társulás célja 

 
A közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok fenntartásában működő, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. 20. § (1) bekezdés  a) és b) pontja szerinti intézmények hatékonyabb, 
költségtakarékosabb működésének szervezése, az intézményekben folyó nevelés-oktatás szakmai 
színvonalának javítása,  az egy gyermekre, tanulóra jutó fajlagos költségek csökkentése.  Az 
intézményfenntartó társulás biztosítja azt, hogy a közoktatási intézmény megfeleljen az 
átlaglétszámokra vonatkozó feltételeknek. 

 
 

III. 
A társulás tevékenységi köre, feladata, feladatellátás módja 

 
1. )  A társulás tevékenységi köre, feladata: 
      A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1), (4) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (továbbiakban:Kotv.)  86. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 
kötelező közoktatási feladataikat, az 1-8. évfolyamon történő általános iskolai nevelést-



oktatást, valamint az alsópetényi, legéndi és nézsai óvodai nevelést  közösen látják el, a 
közös feladatellátásra létesített nevelési-oktatási intézményt közösen tartják fenn. 

 
2.) A feladatellátás módja:  
     A települési önkormányzatok képviselő-testületei kötelező közoktatási közfeladataikat a 

közoktatási törvény 88. § (4) bekezdésben foglaltak alapján társulásban való részvétellel, 
intézményfenntartó társulás keretében látják el. 

      A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az 1-8 évfolyamon történő általános 
iskolai nevelési-oktatási feladataikat intézményfenntartó társulás útján, a nézsai Mikszáth Kálmán  
Általános Iskola és Óvoda intézményének közös fenntartásával gondoskodnak, oly módon, hogy 
az alsópetényi. legéndi és nézsai  óvoda  a nézsai  Mikszáth Kálmán Általános Iskola  és Óvoda 
tagintézményeként működik.  

 
      Közösen fenntartott  intézmény és tagintézmények  ( továbbiakban: intézmény) megnevezése : 
      Székhely intézmény neve és címe: 
 

Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda 2618 Nézsa Szondi út 99.  
 

      Tagintézményei:  
                                  Óvoda  2617 Alsópetény, Arany János út 13. 
           Óvoda  2619. Legénd, Petőfi út 4. 
           Óvoda  2618. Nézsa, Szondi út 48. 
 
      Az intézmény és tagintézmények tevékenységi körét, a tevékenységi körébe  tartozó 

szakfeladatokat, működésének részletes szabályait  az alapító okirat tartalmazza.  
 

IV. fejezet 
A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok 

 
1.)    A Társulás döntéshozó szerve a 7 tagú Tanács.  
 
2.)  A Tanács tagjai: a tag önkormányzatok polgármesteri és Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-

testülete áltat delegált két fő képviselő, valamint Alsópetény, Legénd Községi Önkormányzatok 
Képviselő-testületei által delegált 1 -1 fő képviselő. 

         A Tanácsban Nézsa Községi Önkormányzat 3 szavazattal, Alsópetény, Legénd Községi 
Önkormányzat 2-2 szavazattal rendelkezik.  

 
3.)  A Tanács megalakultnak tekintendő, ha a társult képviselő-testületek mindegyike minősített 

többséggel jóváhagyta jelen megállapodást, delegálják képviselő tagjait, és a Tanács alakul ülése 
kimondta a megalakulását. Az alakuló ülést Nézsa Községi Önkormányzat Polgármestere hívja 
össze, jelen megállapodás valamennyi tag képviselő-testülete elfogadó határozatának 
meghozatalát követő 8 napon belül. 

 
4.)     A Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  
 

5.)  Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes 
képviselő útján lehet, aki a helyi képviselő-testület tagja. 

 
6.)   A Tanács tagjai közül maga választja meg elnökét, és elnökhelyettesét, valamint 

elfogadja szervezeti és működési szabályzatát.  
 

7.)    A Tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes hívja össze és vezeti. 
 



8.)  A Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az intézmény vezetőjét. 
 
9.)    Az ülést össze kell hívni: 

        a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, az intézmény és tagintézmények  éves 
költségvetésének  megállapításakor, valamint az éves költségvetési beszámoló elfogadásakor.          

     b) a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára; 
     c)  az illetékes Kormányhivatal kezdeményezésére. 
 
10.)  A Tanács akkor határozatképes,  ha  legalább 3 tag  4 képviselője jelen van.  
11.)  A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített 

jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a 
jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály (3100. Salgótarján 
Zemlinszky Rezső utca 9.) 

 
12.)  A javaslat elfogadásához 4 igen szavazat kell. 
 
13.) A Társulási Tanács ülésein tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak: 
       A Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda igazgatója és a tagintézmények vezetői. 
   
 
14.) A Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket a Nézsa Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala látja el. 
  
15.) A Tanács működésének részletes szabályait – a Ttv. és e megállapodás keretei között – Szervezeti 

és Működési Szabályzatban maga állapítja meg.  
 
 
 

V. fejezet 
A Tanácsra  átruházott önkormányzati feladat és hatáskörök 

 
A  Tanács  - a társult képviselő-testületek által átruházott  hatáskörben -  dönt: 

a) az intézményvezető kievezéséről, felmentéséről, összeférhetetlenségéről,  fegyelmi és kártérítési 
felelősségre vonásáról 

b)   az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, minőségirányítási  
programjának   jóváhagyásáról 

c)   az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének jóváhagyásáról 
d)   azokban a kérdésekben, amit  a Kt. fenntartói hatáskörbe utal, 
e)    az intézmény költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról, 
f)    az intézmény minőségirányítási programjának  elfogadásáról 
f)   meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi 

a maximális osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az 
iskolában indítható osztályok, nemzetiségi csoportok, napközis osztályok (csoportok) számát, 
továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést;  

e)   meghatározza az óvodai tagintézményi, valamint az általános iskolai beiratkozás időpontját. 
g)  az intézmény szakmai munkájáról, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a tanuló- és 

gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról,,  
 
 

VI. fejezet 
Munkáltatói jogok 

 
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat az Tanács 
elnök gyakorolja.  



 
Az intézményben és a tagintézményeiben foglalkoztatott alkalmazottak felett a kinevezési és az egyéb 
munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja.  
 

 VII. fejezet 
A társulás vagyoni viszonyai 

 
1.) A feladatellátását szolgáló, a közösen fenntartott Intézmény és tagintézmények térítésmentesen 

használatba adott ingó és ingatlan vagyona az azt átadó önkormányzat tulajdonát képezi. Ezen 
ingóságok és ingatlanok karbantartási, javítási, felújítási és beruházási kötelezettségéről a 
tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik. 
a) A Nézsai Általános Iskola épülete, és az óvoda épülete leltár szerinti ingóságai, felszerelései és 

berendezései Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonában állnak.  
b) Az Alsópetényi Napközi Otthonos Óvoda épülete, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és 

berendezései Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonát képezik. 
      A térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó előírásai szerint 

mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban meghatározott feladatot 
szolgálják. 
c) Az Legéndi Napközi Otthonos Óvoda épülete, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és 

berendezései Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonát képezik. 
 
 
 
2.) Az intézménynél és tagintézményeknél a nevelés-oktatás biztosításához, fejlesztéséhez szükséges 

tan- és segédeszközök beszerzése, pótlása az intézmény kötelezettsége.  
3.)  A kizárólag egyéni pályázattal és saját önerővel szerzett vagyon a pályázó önkormányzat 

tulajdonát képezi. 
4.)  Az intézmény vagy tagintézmény részére juttatott ajándék a megajándékozott intézmény vagy 

tagintézmény helye szerinti önkormányzat tulajdonát képezi. 
5.) Az intézményi társulás működése során – az 1.), 3.) és 4. pontban foglaltak kivételével - keletkezett 

vagyon gyarapodás a társult önkormányzatok közös tulajdonát képezi.  
6.) A társulás megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv közös tulajdon megszűntetésére vonatkozó 

szabályai szerint járnak el a társult képviselő-testületek. 
 
 

  VIII. fejezet 
Költségek viselése és megosztása 

 
1.) A tagok megállapodnak abban, hogy a közösen fenntartott Intézmény és tagintézmények  évenkénti 

költségvetése és zárszámadása a Nézsa Községi  Önkormányzat tárgyévi költségvetésének és 
zárszámadásának  részét képezi.  

      A Tanács az intézmény és ezen belül a tagintézmények költségvetését legkésőbb tárgyév február  
5. napjáig állapítja meg annak érdekében,  hogy az önállóan működő intézmény költségvetése a  
nézsai önkormányzat  költségvetési rendeletébe,  a tag önkormányzatokat terhelő pénzügyi 
hozzájárulás összege  saját önkormányzatuk költségvetésébe  tervezhető legyen.    

 
2.) A székhely intézmény és a tagintézmények közös fenntartásával és működésével kapcsolatos 

pénzügyi fedezetet a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben a helyi 
önkormányzatok számára biztosított hozzájárulások, támogatások képezik. Ezek elsődlegesen az 
éves költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulások, és a közoktatási célú 
normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő támogatások, hozzájárulások, tovább a 
központosított előirányzatok, a kötött felhasználású támogatások, valamint a pályázati 
támogatások.  

 



3.) A Társulásban fenntartott intézmények központi költségvetési/pályázati forrásokból nem fedezett 
részéhez a tagok a következők szerint kötelesek hozzájárulni: 
a.) Alsópetényi és Legéndi óvodai tagintézmény jóváhagyott költségvetési kiadásának és 

tagintézménye után számított, 2.) pontban részletezett központi támogatásának különbözetét 
Alsópetény és Legénd Önkormányzata  havi elszámolás alapján, minden hónap 3. napjáig  
átutalja  Nézsa Községi Önkormányzat 11741031-15451660-00000000 számú számlájára. Az 
adott év költségvetésének elfogadása előtt, január-február hónapra az előző évre megállapított 
havi hozzájárulás összegét kell megfizetni azzal, hogy a megfizetett és jóváhagyott 
költségvetés alapján számított egy havi összeg különbözetét a márciusban esedékes 
hozzájárulással együtt kell átutalni. 

       Az éves költségvetési beszámoló elkészítésével egyidejűleg ki kell mutatni a tényleges 
kiadások és a 2.) pontban részletezett tényleges központi támogatások és egyéb bevételek 
különbözetét..  

      Az éves költségvetési beszámoló jóváhagyását követő 10 napon belül el kell számolni a 
tervezett és tényleges hozzájárulást és biztosítani kell  a különbözet  pénzügyi rendezését.  

 
b.) Alsópetény, Legénd Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a településükről  

Nézsára  bejáró  általános iskolai ellátottakra  25.000 Ft/fő/év összegű hozzájárulást fizet 
átadott pénzeszközként, pénzügyi hozzájárulás címén. Az ellátott létszám figyelembe 
vételével megállapított éves hozzájárulás összegét Alsópetény és Legénd Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületei havi részletben  minden hónap 10.. napjáig utalja át Nézsa 
Községi Önkormányzat 11741031-15451660-00000000 számú számlájára. 

      Az ellátotti létszám az adott költségvetési évet megelőző év október 1-jei tényleges gyermek, 
tanulólétszámát jelenti.  

 
A társulás intézményirányításával kapcsolatosan felmerülő költségeket (vezetői pótlék, valamint 

annak járulékai) az érintett önkormányzatok tanulói, gyermeklétszám arányában közösen 
viselik. 

 
 
c.) A b) pont szerinti hozzájárulás mértékét a Tag önkormányzatok az Intézmény gazdaságosabb   
     működési lehetőségeinek feltárására vonatkozó vizsgálat megállapításait figyelembe véve május   
     25-ig felülvizsgálják. 

 
4.) Nézsa Községi Önkormányzata az állami támogatás és egyéb bevétel, valamint Alsópetény,  

Legénd önkormányzatának hozzájárulása által nem fedezett, az Intézmény  működéséhez 
szükséges forrást saját bevételei terhére köteles biztosítani. Az önkormányzat az intézmény 
finanszírozás keretén belül biztosítja a reá háruló, az állami támogatás és egyéb bevétel valamint  
működési kiadás közötti különbözetet. 

 
5.) Az év végi intézményi költségvetési beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a  

zárszámadás határnapja  előtt 20 nappal  az önállóan működő és gazdálkodó Nézsa Polgármesteri 
Hivatal   készíti el és Nézsa Községi Önkormányzat polgármestere terjeszti a  Tanács elé. A 
Tanács a beszámoló  elfogadásáról olyan időpontban dönt, hogy az a Nézsai Önkormányzat  
zárszámadási rendeletébe beépíthető legyen. 

       
6.) A tagok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, az 

irányadó eljárásként az azonnali beszedési megbízást – inkasszót - alkalmazzák.  
 
     

IX. fejezet 
A társulás ellenőrzése 

 
1.) A társulás tagjainak polgármesterei évente egyszer beszámolnak képviselő-testületeiknek a 

társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 



 
2.) A társult önkormányzatok – szükség esetén – célszerűségi és gazdasági szempontból 

ellenőrizhetik a társulás, ezzel együtt az intézmény működését. Az ellenőrzés kiterjedhet az 
intézmény költségvetésének, az egyes tételek indokoltságának, a törvényes működésnek a 
vizsgálatára és a szakmai munkára is. Amennyiben külső szakértő végzi el ezen ellenőrzéseket, 
úgy annak költségeit a társult önkormányzatok közösen biztosítják. 

 
3.) A Tanács a hatáskörébe utalt szakmai felügyeletet Nézsa Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának közreműködésével látja el. 
 
4.)  Az intézmény és tagintézmények vonatkozásában a  Kotv. 91. § (4) bekezdésében  meghatározott 

feladat- és hatásköröket Nézsa község jegyzője látja el 
 
5.) A társulás általa fenntartott intézmények belső ellenőrzését a Rétság Kistérség Többcélú Társulás 

belső ellenőrzési szolgáltatása végzik.   
 
 
 

X. fejezet 
A Társulás tagsági viszonyai 

 
1.)  A társuláshoz történő csatlakozás: 

a.) A társult képvisel ő-testületek kizárólag azon önkormányzatok képvisel ő-
testületei részére teszik lehet ővé a társuláshoz történ ő csatlakozást,  melyek: 

- elfogadják a társulás célját, 
- hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában. 
- ezen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
- vállalják a költségek és a többletköltségek viselését 

 
b) A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete társulási 

nyilatkozatot tartalmazó határozatát a tagok képviselő-testületeinek megküldi. 
 

c) A b) pontban hivatkozott határozatban ki kell mondani a társulni kívánó települési 
önkormányzat képviselő-testületének, hogy 
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el 
- vállalja a rá háruló, költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését 
- amennyiben a települési önkormányzat - amelynek a területén  önkormányzati fenntartásban  

nem működik közoktatási intézmény vagy intézményegység-  tagja más intézményfenntartó 
társulásnak, akkor mely társulásban vegyék figyelembe az átlaglétszám  és támogatás 
számításnál.  

 

d) A társulásban részt vevő önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 

 
e) A társult képviselőtestületek Kotv.102.§ (9) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás 

kizárólag a tanév, nevelési év kezdeti időpontjával, azaz évente szeptember 1-i hatállyal 
történhet. Ennek eldöntéséhez a csatlakozás szándékára való döntést június 30-ig meg kell 
hozni, melyről 15 napon belül az érintetteket értesíteni kell 

 
 2.)  A társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 

a) Ezen társulási megállapodás – társulás – megszűnik: 



    - a társulásban részt vevő képviselő-testületek közös megegyezésével történő 
megszüntetésével,  

    - amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken, 
    - bíróság jogerős döntése alapján. 
 
b) A társulási megállapodást a tagnak felmondani naptári év utolsó napjával  lehet  és a Kotv. 

102.§ (9) bekezdésére figyelemmel szeptember 1-i hatállyal gyakorolható, melyet 
tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatot április 30-ig  
kell meghozni, s a társult képviselő-testületekkel közölni. 

 
c) A társult képviselőtestületek több mint fele – 2 képviselőtestület – minősített többséggel 

hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, mely 
a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárást megelőzően 
a társulási tanács legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az érintett 
képviselőtestületet kötelezettségei teljesítésére. 

       Fontos oknak minősítik a tagok, ha: 
- a képviselőtestület költségvetési hozzájárulását nem, avagy sorozatosan – legalább 3 

esetben – határidőben nem utalja át. 
- a képviselőtestületek az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési – 

rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, illetőleg 
azt megelőzően a társult képviselőtestületekkel nem egyeztetnek. 

-  
d) A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését vagy felmondását bármelyik fél 

kezdeményezheti, a társult tagoknak erről a kezdeményezés megküldésétől 
számított 60 napon belül dönteniük kell. 

  
 

XI. fejezet 
                                                                      Vegyes rendelkezések 

 
1.) A társulási megállapodás 2011. ………………-jén napján lép hatályba. A megállapodás 

hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nézsa, Alsópetény, Legénd Önkormányzatok  által  
2010.05. 15-én megkötött intézményfenntartó társulási megállapodás.  

 
2.) A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., valamint a 

Kotv. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
3.) A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a társulás 

működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton, egymás közti 
egyeztetéssel rendezik, s bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak 
eredménytelensége esetén élnek.  

 
E társulási megállapodást  
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ….../2011.(…...) kt. határozatával,  
Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2011.(…..) kt. határozatával, 
Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2011.(…...) kt. határozatával jóváhagyta, 
és a határozatokban foglalt felhatalmazással élve a polgármesterek és a jegyzők azt, mint az 
önkormányzati akarattal teljesen megegyezőt saját kezűleg aláírták.  
Hatályos: 2011………-től. 
 
Kelt: Nézsa, 2011………. 
 

Nézsa Község Önkormányzata részéről 
 



Styevó Gábor 
polgármester 

 
Alsópetény Község Önkormányzata  részéről 

 
 

Laluja Imre 
Polgármester 

 
Legénd Község Önkormányzata részéről 

 
Szavlik Zoltán 
polgármester 

 
A kiemelt szövegben kellene közös egyeztetéssel a módosításokat elvégezni. 
Várjuk a javaslatokat a tagönkormányzatoktól a következő ülésre. 
 

7. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: javasolom a kiküldött mellékletek szerinti tartalommal az 
Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költségvetésének jóváhagyását. 
 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
H A T Á R O Z A T 
7/2011.(VII.08.) Önk. 
A Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Mikszáth Kálmán Általános Iskola és 
Óvoda 2011. évi költségvetését. 
Felelős: elnök 
 
Továbbá javasolom a kiküldött mellékletek szerinti tartalommal az Általános Iskola és Óvoda 
2010. évi zárszámadásának jóváhagyását. 
 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
H A T Á R O Z A T 
8/2011.(VII.08.) Önk. 
A Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Mikszáth Kálmán Általános Iskola és 
Óvoda 2010. évi zárszámadását. 
Felelős: elnök 
 
A költségvetési mellékeltek a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
Az elnök az ülést 11.30 órakor bezárja. 

K.M.F. 
Styevó Gábor         Szavlik Zoltán 
elnök, polgármester        polgármester 



 


