
Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből:

9/2011.(I.27.) sz. önkormányzati határozat:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosítására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 157/2007.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott és a
257/2007.(XII.11.) sz., a 20/2009.(II.12.) sz., valamint a 71/2009.(IV.2.) sz. határozatokkal módosított
Intézményfenntartó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Társulási Megállapodás III. fejezet 2.)g.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

Az intézmény működésével kapcsolatos költségeket és bevételeket tagintézményenként elkülönítetten kell
kimutatni. A tagintézményben keletkező állami finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a települési
önkormányzatok viselik, azzal a megkötéssel, hogy Kuncsorba által viselt önkormányzati kiegészítés nem
lehet több, mint 500 eFt/év. Az ezen felüli hiányzó összeget Fegyvernek Önkormányzat 100 %-ra
kiegészíti.

2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5.) és 5.)a.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a települést illető saját központi
forrásukat kiegészítik.

a.) Szociálpolitikai támogatás címén, ha az ellátottak térítési díja a kiadásokat nem fedezi, az
élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik. Élelmezési költség: Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete által rendeletben megállapított nyersanyagnorma + rezsiköltség növelve az
ÁFA összegével.

3.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:

6.) Az általános iskolai napközi ellátás során a mindenkori kv.tv. 3. sz. mellékletében az ingyenes és
kedvezményes élelmezési normatíva szerinti étkeztetést kell biztosítani.

Az ezen felüli étkezést a megállapodó önkormányzatok éves költségvetése szerint kell biztosítani.

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Papp Róbert sk.
Jkv.hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2011. január 31.

Schultz Ferencné
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INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosítással egységes szerkezetben

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek, Felszabadulás út 171.,
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Felszabadulás út 16. és
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26. a feladatok
hatékonyabb és színvonalasabb ellátása, továbbá a költségtakarékosság érdekében a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló1997. évi CXXXV. tv. 8. §. alapján

2007. szeptember 1-i hatállyal
közös üzemeltetéssel

intézményfenntartó társulást hoznak létre az alábbiak szerint:

A társulás célja: A társulást alkotó önkormányzatok képviselőtestületei a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. (4) bekezdésében előírt
kötelező és önként vállalt közoktatási feladatokat a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv-ben meghatározott alapfokú nevelés és oktatás, valamint
szakképzést közösen mikro térségi keretek között az oktatási intézmények
integrálásával magasabb színvonalon kívánják ellátni.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A közösen fenntartott intézmény *3

Neve: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat

Székhelye: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

Telephelyek:

Fegyvernek:
a.) Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. (részjogkörű
tagintézmény)

a.1. Iskolai Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b.
a.2. Tornaszoba Fegyvernek, Felszabadulás út 152.
a.3. Sárga Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 133.

b.) Szakképző II. (tankonyha) Fegyvernek Felszabadulás út 149.
c.) Szakképző III. (lakatosműhely) Fegyvernek, Felszabadulás út 161/a.
d.) Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 31.
(részjogkörű tagintézmény)

d.1. Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem Fegyvernek,
Felszabadulás út 29.

Örményes:
Szalai Sándor Általános Iskola Örményes, Iskola út 24. 5222.
(részjogkörű tagintézmény)
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Kuncsorba:
a.) Általános Iskola Kuncsorba, József A. 10/a. 5412. (részjogkörű
tagintézmény)
b.) Tornaszoba Kuncsorba, Dózsa Gy. út 47. 5412.”

2. Az intézményfenntartók neve, székhelye

 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.

 Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes,
Felszabadulás út 16.

 Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy.
út 26.

3. Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola jogutódja az Orczy Anna Általános Iskola
és Szakiskolának (Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 2.), Móra Ferenc Általános Iskolának
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 31.), Örményes Általános Iskolának (Örményes, Iskola u.
24.).

4. Tekintettel az Arany János Általános és Művelődési Központ (Kétpó, Almásy tér 2.)
2007. augusztus 31-el történő megszűnésére, az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola az alábbi közalkalmazottakat áthelyezéssel átveszi:

- Rédainé Csipes Erzsébet Törökszentmiklós, Zalka M. u. 21.
- Rusz Tamásné Törökszentmiklós, Földvári u. 20.
- Nagy Györgyné Kuncsorba Ady E. u. 8.

5. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában alapítók és fenntartók nevében a felügyeleti
szerv jár el.

*2
Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi vonzata, a
képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat kezdeményezésére.

II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖR
1. Az intézmény ellátja az alapító önkormányzatok közigazgatási területén

egy igazgatóság alatt külön-külön, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 20. §. (1) bek. b., c. pontja szerinti általános iskolai és
szakiskolai ellátással kapcsolatos feladatokat.

2. Évfolyamszám tagozatonként
Évfolyam Orczy

Tancsop.
Móra
Tancsop.

Örményes
tancsop.

Kuncsorba
tancsop.

1. 2 2 1 1
2. 2 2 1 1
3. 2 2 1 1
4. 2 2 1 1
5. 2 2 1 -
6. 2 2 1 -
7. 2 2 1 -
8. 2 2 1 -
Eltérő - 2 - -
Szakiskola
9. 1
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10. 1
11. 2
12. 2

3. Felvehető tanuló létszám:

Fegyvernek Örményes Kuncsorba
Orczy

A.
Móra Szakisk.

448 448 120 224 104

4. Napközis csoportok száma:

*2
Továbbiakban az Alapító Okirat és a költségvetési rendelet szerint kell
meghatározni az induló csoportok számát.

5. Az intézmény jogállása:
 Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
 Vezetője az igazgató, aki magasabb vezetőnek minősül
 A részjogkörű tagintézmény élén intézményvezető áll, aki

vezetőnek minősül
 Az igazgató kinevezési rendje:

A megalakulástól egy évig a közalkalmazottakról szóló
1992.évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben c. 138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek.
alapján az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
intézményegység jelenlegi igazgatója (Ambrus Dénes), ezt
követően nyilvános pályázat útján, a társult önkormányzatok
képviselőtestületei együttes ülésen bízzák meg határozott
időtartamra a vezetői feladatok ellátására, figyelemmel e
megállapodás V/3. pontjára.

 Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat Fegyvernek
nagyközség polgármestere gyakorolja.

 A részjogkörű intézményvezetők az igazgató irányítása mellett
önállóan szervezik és végzik a telephelyen, az alapító okiratban és
az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat.

6. A részjogkörű tagintézményekben szakmai munka végzése történik. A
fegyverneki központi egység végzi az intézmény könyvelését a
költségvetés (módosítás), zárszámadás készítését, figyelemmel az III/4-5.
pontban foglaltakra.
Részjogkörű telephelyen a készpénzgazdálkodást ellátmány formájában
kell megoldani.
A könyvelés intézményegységenként/tagintézményenként elkülönítetten
történik.

Fegyvernek Örményes Kuncsorba
Orczy A. Móra

4 3 1 -
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7. Részjogkörű tagintézmény vezetője: Javaslatot tesz a telephely
karbantartására, véleményezi a telephelyen irányítása alatt lévő dolgozók
kinevezését, az intézmény szakmai programját kiegészítheti sajátos
telephelyre jellemző programokkal. A költségek szakmai teljesítés
indokoltságát igazolja.

III. A KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK ARÁNYA ÉS TELJESÍTÉSÉNEK
FELTÉTELEI.

*3
1.) A fenntartó önkormányzatok a feladatellátáshoz saját telephelyeikre ingyenes használati
jogot biztosítanak:

Fegyvernek
 Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola és Egységes

Pedagógiai szakszolgálat Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
 Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.

(részjogkörű tagintézmény)
 Iskolai Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b.
 Tornaszoba Fegyvernek, Felszabadulás út 152.
 Sárga Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 133.
 Szakképző II. (tankonyha) Fegyvernek Felszabadulás út 149.
 Szakképző III. (lakatosműhely) Fegyvernek, Felszabadulás út

161/a.
 Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 31.

(részjogkörű tagintézmény)
 d.1. Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem Fegyvernek,

Felszabadulás út 29.

Örményes:
Szalai Sándor Általános Iskola Örményes, Iskola út 24. 5222.
(részjogkörű tagintézmény)

Kuncsorba:
 Általános Iskola Kuncsorba, József A. 10/a. 5412. (részjogkörű

tagintézmény)
 Tornaszoba Kuncsorba, Dózsa Gy. út 47. 5412.

2. Az intézmény működésének és feladatellátásának forrását képezik:
Az intézmény egységes költségvetést készít, ezen belül:
a.) Részjogkörű tagintézmény elkülönítetten a települési önkormányzat részére

nyújtott normatív állami hozzájárulás, állami támogatás.
b.) Részjogkörű tagintézmény elkülönítetten a települési önkormányzat által saját

tagintézménye részére adott forrás kiegészítés.
c.) Részjogkörű tagintézményenként a saját bevétel (pl. térítési díjak).
d.) Részjogkörű tagintézményenként az egyéb bevételek.
e.) Az ingatlanok felhalmozási kiadásaihoz (beruházás, felújítás) szükséges

forrást a települési önkormányzatok egyedileg biztosítják. A karbantartásokat
a bevétel erejéig a tagintézmények tervezik.

f.) A közösen létrehozott egyéb fejlesztések finanszírozásáról egyedileg döntenek
az önkormányzatok.
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g.) Az intézmény működésével kapcsolatos költségeket és bevételeket
tagintézményenként elkülönítetten kell kimutatni. A tagintézményben
keletkező állami finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a települési
önkormányzatok viselik, azzal a megkötéssel, hogy Kuncsorba által viselt
önkormányzati kiegészítés nem lehet több, mint 500 eFt/év. Az ezen felüli
hiányzó összeget Fegyvernek Önkormányzat 100 %-ra kiegészíti. *4

h.) A részjogkörű telephelyenként kimutatott pénzmaradvány felhasználásáról az
érintett önkormányzatok döntenek, kivéve Kuncsorba önkormányzatát, ahol a
tagintézmény pénzmaradványa Fegyvernek önkormányzatot illeti meg.*2

3. A normatív és kiegészítő állami hozzájárulás (a Magyar Köztársaság adott év
költségvetéséről szóló törvényben) és állami támogatás részjogkörű tagintézményenként
illeti meg az adott településen működő részjogkörű tagintézményt. A részjogkörű
tagintézményt megillető hozzájárulásokat az elemi költségvetésben kell kiszámolni és azt
valamennyi önkormányzatnak meg kell küldeni. *1
Az éves költségvetés végrehajtása során felmerülő vitás kérdésekről a polgármesterek
egyeztetnek és döntéshozatalra az érintett képviselőtestületeknek előterjesztést
tesznek.*2

4. A tagintézmények működésével, fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként és tagintézményre összesítetten kell
kimutatni az éves tervkoncepció, az éves költségvetés (módosítás) és zárszámadás
elkészítéséhez.

*2
5.) Az intézményvezető a telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző
november 15-ig, az éves költségvetést a tárgyév január 31-ig, a zárszámadást a
tárgyévet követő március 31-ig, a költségvetés módosítást január 31-ig, április 30-ig,
augusztus 31-ig és november 30-ig kell elkészíteni telephelyenként, és az érintett
önkormányzatok képviselőtestületeinek határozattal jóváhagyni. A határozathozatalt
követő 3 napon belül kell megküldeni az intézményvezetőnek, aki elkészíti az
intézményre vonatkozó összesített javaslatot. Az intézmény tervkoncepciója,
költségvetése, zárszámadása a fegyverneki önkormányzat költségvetésébe,
zárszámadásába épül be.

*2
6.) Ha az adott települési önkormányzat területén működő tagintézményekre tekintettel
kapott támogatások a költségvetésben kimutatott költségek vonatkozásában többlet
keletkezik, úgy azok kölcsönös beszámítását szerződő felek tudomásul veszik (nem kell
finanszírozás kiegészítést fizetni).

IV. ALAKULÁSKORI KÖLTSÉGELHATÁROLÁS, INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSE



7

Költségvetés kiemelt előirányzatonként (2007. szeptember 1-től 2007. december 31-ig)
Orczy Móra Örményes K.csorba

Összesen:
Megnevezés int.egys. tagint. tagint. tagint.

1 2 3 4

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 70 073 50 015 15 095 2 576 137 759

I. Működési bevételek 3 371 1 862 609 0 5 842

- Intézményi működési bevételek 3 371 1 862 609 0 5 842

=étkezésre 3 024 1 811 609 0 5 444

=egyéb bevételek 347 51 0 0 398

II. Támogatások 0

III. Felhalm. és tőke jell. bevételek 0

IV. Támogatásértékű bevételek 396 221 0 0 617

- Működési célú 396 221 0 0 617

= munkaügyi központ támogatása 396 221 0 0 617

=egyéb műk célú 0

- Felhalmozási célú (áthúzódó pályázat) 0 0 0 0 0

V. Végl. átvett pénzeszközök 7 535 5 903 1 368 146 14 952

- Működési célú 7 535 5 903 1 368 146 14 952

=szoc. pol. támogatás 7 535 5 847 1 368 146 14 896

=egyéb műk célú 56 56

- Felhalmozási célú 0

VI. Hitelek 0

VII. Pénzforgalom nélk. bevételek 0 0 0 0 0

- El. évi pénzmaradv. igenybev. 0 0 0 0 0

VIII. Intézményfinanszirozás 58 771 42 029 13 118 2 430 116 348

- normatív támogatás társulás nélkül 49 328 33 574 10 003 894 93 799

- normatíva a társulás jogán 7 575 6 765 2 655 580 17 575

= ebből: int. társulás (45.000 Ft) 5 535 5 445 1 575 180 12 735

= ebből: bejárók + 50% (80.000 + 40.000 Ft) 2 040 1 320 1 080 4 440

= kistelepülési + tagint. tám (30.000 + 70.000 Ft) 400 400

- korrekció megállapodás szerint -610 -68 678 0

- az időszakra eső 13. havi illetény 2 478 1 690 528 111 4 807

- önk. kiegészítés megállapodás szerint 0 0 0 167 167

IX. Hitelek 0

KIADÁS ÖSSZESEN: 70 073 50 015 15 095 2 576 137 759

- Személyi juttatás 31 983 21 454 6 434 1 422 61 293

= Bér 29 693 18 926 5 879 1 311 55 809

= Egyéb 2 290 2 528 555 111 5 484

- Járulékok 9 859 6 687 1 955 436 18 937

- Dologi kiadások 19 292 15 363 4 439 706 39 800

= Vásárolt élelmezés 10 559 7 514 2 058 146 20 277

= Egyéb dologi 8 733 7 849 2 381 560 19 523

- kötött dologi (sz.isk. + t.könyv) 4 330 2 883 62 80 7 355

- egyéb dologi kiadások 4 403 4 966 2 319 480 12 168

ebből energia (gáz, áram) 1 691 1 799 1 287 315 5 092

- Pénzeszközátadás 0

- Ellátottak pénzb. tám. 590 148 639 12 1 389

=ebből tanulói bérlettérítés: 103 103

- Felhalmozási kiadások 0

- Tartalék 8 349 6 363 1 628 0 16 340

=pénzmaradvány 0 0 0 0 0

Létszám: 55,25 38,25 12,25 2,75 108,5
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21
2. A IV/1. pont szerinti új intézmény költségvetésénél a szeptember hó 1-től járó bérek és
járulékaik az egyéb költségeknél az intézmény megalakulását követően keletkezett
ráfordítások vannak tervezve. A korábbi kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót
terhelik. A bevételek szeptember 1. utáni időszakra lettek megtervezve.

3. Amennyiben az átmeneti bevételek és kiadások terhelése vagy jóváírása vitatható, a
polgármesterek a jegyzők bevonásával egyeztetnek.

4. Az önkormányzatok az intézményt illető működési vagy fejlesztési forrásainak
kiegészítését a fegyverneki önkormányzat 11745066-15409993 számú számlájára kell
átutalni, melyet fejlesztés esetében a fegyverneki önkormányzat köteles 5 napon belül az
intézmény számlájára átutalni. *2

*2
5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a települést illető saját

központi forrásukat kiegészítik. *4

a.) Szociálpolitikai támogatás címén, ha az ellátottak térítési díja a
kiadásokat nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik.
Élelmezési költség: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
által rendeletben megállapított nyersanyagnorma + rezsiköltség
növelve az ÁFA összegével. *4

b.) A működési költségre nyújtott központi forrás (normatív
támogatás) telephelyre jutó költségét – amennyiben az nem fedezi
– 100 %-ra kiegészítik.

Az a.) és b.) pontban szereplő kiegészítések éves költségvetésben
tervezett összegének egy hónapra eső részét a tárgyhó 30. napjáig a
Fegyverneki önkormányzat részére átutalják.

*4
6.) Az általános iskolai napközi ellátás során a mindenkori kv.tv. 3. sz. mellékletében az

ingyenes és kedvezményes élelmezési normatíva szerinti étkeztetést kell biztosítani.

Az ezen felüli étkezést a megállapodó önkormányzatok éves költségvetése szerint kell
biztosítani.

V. AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ÉS
A MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ELSZÁMOLÁS

RENDJE.

1. Az intézményfenntartó társuláshoz csatlakozni e megállapodásban rögzített elveknek
megfelelően a települési intézmény önállóságának megtartásával lehet. A csatlakozási
szándékot Fegyvernek Önkormányzat polgármesterének kell jelezni a csatlakozást
megelőzően két hónappal, aki a társult önkormányzatok polgármestereit 8 napon belül
tájékoztatja. A csatlakozás jóváhagyásához, a megállapodás módosításához együttes ülésen a
képviselőtestületek mindegyikének minősített többségű szavazata szükséges.
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2. A társulási megállapodást felmondani a tanév utolsó napjával (augusztus 31.) lehet, melyet
3 hónappal korábban kell kezdeményezni Fegyvernek Önkormányzat polgármesterénél.

3. A társulási megállapodás jóváhagyásáról, megszűnéséről, módosításáról, az igazgató
kinevezéséről a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek együttes ülésén hozott
minősített többségű szavazata szükséges. Az együttes ülés helyszínében a települési
önkormányzatok polgármesterei állapodnak meg az ülést megelőzően. Az ülés helyszínéről a
megállapodást követően a fegyverneki polgármester írásban értesíti a polgármestereket. *1

4. A társulás megszűnése esetén az intézmény használatába adott vagyontárgyak leltár szerint
kerülnek vissza az érintett tulajdonos önkormányzathoz. A vagyontárgyak szaporulata a
finanszírozót illetik, közös finanszírozással létrehozott vagyontárgyak esetén - a III/2. pontra
figyelemmel – az önkormányzatok egyedileg döntenek.
A társulás megszűnése esetén az utolsó havi bérek és járulékok a társulást terhelik. A korábbi
kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik.

5.Az együttes képviselőtestületi ülések összehívásáról, napirendi pontjairól Fegyvernek
polgármestere gondoskodik. Az ülések időpontjáról előzetesen egyeztet a települési
polgármesterekkel. Az együttes ülések meghívóit a polgármesterek külön-külön küldik ki a
képviselőtestület tagjainak.

Az együttes ülés döntéshozatal módja:
 Az ülést a házigazda polgármestere, távolléte esetén a házigazda

alpolgármester nyitja meg, vezeti és zárja be.

 Az alpolgármesterek a polgármesterekre vonatkozó szabályok
szerint látják el a helyettesítési feladatokat.

Az együttes ülés jegyzőkönyvét 8 pld-ban kell készíteni, ebből 2-2 pld-t Örményes és
Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének kell átadni.

Az együttes képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, s a
jegyzőkönyv egy példányának a Közigazgatási Hivatalhoz történő megküldéséről
Fegyvernek Önkormányzata gondoskodik. *2

6. Államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása.

6.1. Államigazgatási feladat- és hatáskör címzettje az igazgató, aki nevében a
telephelyek intézményvezetői járnak el. Az intézményvezetők tevékenységükről az
igazgatót hetente a 6.3. pont szerinti napokon tájékoztatják.
Az igazgató részéről a kiadmányozás a 6.3. pont szerinti napokon történik, kivéve a
halaszthatatlan esetben történt intézkedést.

6.2. Az intézmény képviseletét az igazgató látja el, távollétében az SZMSZ-ben
meghatározottak szerint történik a helyettesítés.
Kiadmányozó az igazgató, távollétében az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

6.3. Az igazgató személyes részvételét a társtelepüléseken (Örményes, Kuncsorba)
heti egy-egy alkalommal biztosítani kell.
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VI. AZ INTÉZMÉNYBEN ALKALMAZOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI.

1. A társulásban résztvevő önkormányzatok az alapító okiratban meghatározott
feladatokra munkaköri csoportonként az alábbi létszámot hagyják jóvá, melyeket a
közös fenntartású intézményben 2007. szeptember 1-től foglalkoztatnak:

Munkakör Orczy Móra Örményes Kuncsorba Összesen

Vezető 4 2 1 1 8
Tanító/napközis
nevelő 14 14 2 1 31
Tanár 21 13 6 - 40
Adm. 3 1 0,75 - 4,75
Ped.asszisztens 3 1 4
Gyermekvédelmi
f. 0,5 0,25 0,75
Karbantartó 3 1 - - 4
Takarító/konyhalá
ny 6,75 6 2,5 0,75 16
Összesen 55,25 38,25 12,25 2,75 108,5

A továbbiakban a létszámot mindig a tervkoncepcióban (költségvetésben) kell
jóváhagyni. *1

2. A munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja, részjogkörű telephely vezető kinevezése,
felmentése esetén kikéri az érintett települések polgármestereinek (képviselőtestületeinek)
véleményét. A polgármesterek véleményét a kinevezést, felmentést 5 nappal megelőzően
írásban kell megadni.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.

1. Az intézményi társulás gazdasági munkájáról a polgármesterek évente beszámolnak
a képviselőtestületeknek az igazgató bevonásával, melyet az igazgató készít el, és
minden év április 20-ig megküld a fenntartó önkormányzatok polgármestereinek.

Az intézmény szakmai munkájáról az alapító önkormányzatok polgármestereivel
egyeztetett időpontban számol be az igazgató az érintett önkormányzatoknak.

1. E megállapodás alapján a társult önkormányzatok intézményi alapító okiratot és
szervezeti és működési szabályzatot fogadnak el. Ezek figyelembevételével
telephelyenként külön-külön kell elkészíteni a házirendet, a szakmai programot.

2. Az intézményfenntartó társulási megállapodás időtartama határozatlan időre szól.

3. Az intézményi társulás létrehozásáról, megszüntetéséről, a társuláshoz történő
csatlakozásról a képviselőtestületek külön-külön, minősített többséggel döntenek. Az
éves költségvetésről, módosításról, zárszámadásról az III/4-5. pont
figyelembevételével Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
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4. Az intézmény ellenőrzését Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség végzi.

5. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

Kelt:

Fegyvernek, …………… hó ………….nap

Települési önkormányzatok képviselőtestülete nevében: polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Huber Ferenc
Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete Török Csaba
Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete Rédai János

Záradék:
A társulási megállapodást Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete együttes ülésen hozott 157/2007.(VI.29.) sz. határozatával jóváhagyta, az
abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

*1 A 257/2007.(XII.11.) határozattal módosítva
*2 A 20/2009.(II.12.) sz. határozattal módosítva
*3 A 71/2009.(IV.2.) sz.határozattal mód.
*4 A 9/2011.(I.27.) sz. határozattal mód.


