JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én
megtartott n y í l t testületi üléséről.

Jelen vannak:

Barta Győző, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat és a megjelent kedves vendégeket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Benkó Dániel képviselő úr jelezte késését.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

1.

4 igen szavazattal elfogadásra került.

Javaslat, Eger-Szarvaskő Intézményfenntartó Mikro-társulás létrehozására, Társulási
Megállapodás tervezetének tárgyalása.
Előterjesztő:

Barta Győző polgármester

Meghívott:

Ballagó Zoltán irodavezető
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

Barta Győző
Ismerteti az előterjesztést, melyet a képviselők írásban megkaptak.
Elmondja, hogy jelen pillanatban 14 szarvaskői tanuló jár az egri iskolákba. Az
elkövetkezendő 5 évben 18 általános iskoláskorú gyermek lesz a településen.
Kérdezi, hogy az előterjesztéshez van e valakinek kérdése, kiegészítése?
Ballagó Zoltán
Az Alapító Okirat tekintetében az intézmény neve változni fog. Balassi Bálint Általános
Iskolának fogják nevezni az intézményt. Van egy harmadik határozati javaslat is, mely az
intézmény tanügyi dokumentumainak módosításához kapcsolódik. Közös fenntartó lévén,
mindkét Önkormányzatnak el kell fogadnia majd az átdolgozott, felülvizsgált tanügyi
dokumentumokat. Ez a pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Intézményi
Minőségirányítási Program, és a Házirend.
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Barta Győző
Elmondja, hogy az iskola megkezdése előtt egy tájékoztatást kívánunk kiküldeni a témával
kapcsolatban érintett szülőknek.
Vannak futó és tervezett pályázatok. Kéri, hogy egy vázlatos leírást kapjon a testület a
pályázatok tárgyáról, céljáról. Mik azok a tervezett változtatások, ami miatt érdemes lesz ebbe
az iskolába beíratni az új első osztályosokat.

Ballagó Zoltán
A beadott pályázat alapján az intézmény infrastrukturális feltételének javítását remélik. Külső
homlokzat szigetelése és nyílászárók cseréje. A másik része a tornaterem felújítása. Itt egy 20
M összegre pályázott az Önkormányzat, 5 M önerővel. Itt még nincs döntés. A két forrásból
jelentős fejlesztést lehet megvalósítani a Balassi épületén.
Dr. Zsirai Sándor
Kérdezi, hogy jól értik, hogy 2011. szeptemberében indulna az új rendszer szerint az oktatás.
Gondolja, hogy a tantestület létszámában és az igazgató személyében is várható változás.
Mennyi osztályteremmel és milyen létszámmal van tervezve az oktatás?
Ballagó Zoltán
Azt átszervezés okán nyilván változik a tantestület létszáma. A Balassiban 23 + 8
tanulócsoporttal kezdődik meg az oktatás szeptemberben. Intézmény vezetés tekintetében
annyi változás lesz, hogy jelenleg főigazgató igazgatja az intézményt. Igazgatóként fogja
tovább irányítani. A Balassi székhelyen az igazgató mellett lesz 3 helyettes.
A tagintézmények vonatkozásában (Tinódiban és a Mórában) egy-egy tagintézmény vezető
irányít és az ő munkáját egy tagintézmény vezető helyettes, segíti.
Nahóczki László
Kérdezi, hogy a 12-es iskola épületével kapcsolatban milyen tervek vannak a jövőre
vonatkozva?
Ballagó Zoltán
Jelenleg az épület kiürítésre kerül, és lecsatlakoztatásra kerül a fűtési rendszerről, hiszen ez
által lehet jelentős megtakarítást realizálni. Ezek a megtakarítások az átköltözésre kerülnek
felhasználásra.
A biztonságos őrzése megoldott lesz. Az épület környezetében vannak olyan megyei
fenntartású intézmények, melyeknek a jövőbeni sorsa nem rendezett. Alapvetően iskolai célra
szeretné használni az önkormányzat az épületet.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e több hozzászólás, észrevétel. Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak
a három határozati javaslatról.

Szavazás:

4 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került.
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29/2011.(VI.21.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja az Eger-Szarvaskő
Intézményfenntartó Mikro-társulás Társulási Megállapodását, 2011. augusztus 1-jei hatállyal
és egyben felhatalmazza Szarvaskő Község Polgármesterét a Társulási Megállapodás
aláírására
Felelős:

Határidő:

Barta Győző Szarvaskő Község Polgármestere
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán – Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda Vezetője
Dr. Bánhidy Péter – Jogi és Szervezési Iroda Vezetője
2011. augusztus 1.

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Intézményfenntartó Mikro-társulásról

Amely létrejött a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:
Ötv.) 1. § (6) bekezdésének c) pontja, 41. és 43. §-ai; a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-a, a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
rendelkezései, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban
Közokt. tv.) 88. § (4) bekezdése alapján a II/1.) pontban nevesített települési önkormányzatok
között alapfokú közoktatási feladataikat érintően közoktatási intézmény közös fenntartása és
az azzal kapcsolatos egyéb feladatok társulás keretében történő ellátása céljából.

I. A Társulás létrehozásának előzményei:
1. Az egri kistérség települési önkormányzatai - a II/1. pontban jelen Társulásban tagként
nevesített önkormányzatok részvételével - határozatlan időtartamra létrehozták az Egri
Kistérség Többcélú Társulását (székhelye: 3300 Eger, Mocsáry L. út 1.; a továbbiakban:
Többcélú Társulás) a kistérség területének összehangolt fejlesztése, egyes térségi
közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szervezése, intézmények fenntartása, valamint
a településfejlesztés összehangolása érdekében. A kistérség önkormányzatai célul tűzték
ki, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb
körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok a Többcélú Társulás keretében történő
együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával
biztosítsák a magasabb szintű ellátást és szolgáltatást.
2. A kistérség önkormányzatai a Többcélú Társulást létrehozó Társulási Megállapodásban
vállalták, hogy a Többcélú Társulás keretei között együttműködnek, így a közös
céloknak megfelelő hatékony és eredményes kistérségi együttműködésük hosszú távú
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biztosítása és feladatellátásuk érdekében szervezik és oldják meg, hangolják össze a
települési önkormányzatok egyes közoktatási feladatait is.
3. A II/1. pontban nevesített önkormányzatok egymás érdekeinek szem előtt tartása mellett
az Egri Kistérség Többcélú Társulása keretein belül közoktatási intézmény (általános
iskola) közös fenntartása céljából önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk
tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján
intézményfenntartó mikro-társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre.

II. A Társulás tagjai, székhelyük megnevezése, a Társulás adatai:
1. A Társulás tagjainak, székhelyük megnevezése:
-

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (H-3300 Eger, Dobó I. tér 2.),
képviseli Habis László polgármester;
Szarvaskő Község Önkormányzata (H-3323 Szarvaskő, Rákóczi Ferenc 1.)
képviseli Barta Győző polgármester.

2. A Társulás elnevezése: Eger-Szarvaskő Intézményfenntartó Mikro-társulás.
3. A Társulás székhelye: H-3300 Eger, Dobó tér 2.
4. A Társulás működésének időtartama: Társult önkormányzatok a Társulást határozatlan
időtartamra hozzák létre.
5. A Társulás működési területe: A Társulás elsősorban a társult önkormányzatok
közigazgatási területén működik arra való tekintettel, hogy a közösen fenntartani kívánt
intézmény itt található. A Társulás tevékenységét az Egri Kistérség Többcélú Társulása
keretein belül fejti ki, működése során szorosan együttműködik az Egri Kistérség
Többcélú Társulásával, egyes feladatai ellátása kapcsán tevékenysége kiterjedhet annak
működési területére is.
6. A Társulás Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének és Szarvaskő Község Képviselőtestületének az Ötv. 10. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint 15. §-a alapján
minősített többséggel elfogadott, a Társulási Megállapodást jóváhagyó döntését
követően, a VII/2. pontban részletezett feltétel bekövetkeztével 2011. augusztus 1-jén
jön létre.
7. A közösen fenntartott közoktatási intézmény megnevezése:
Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
székhelye: H-3300 Eger, Malomárok utca 1.
telephelye (tagiskola):
- Tinódi Sebestyén Tagiskola (H-3300 Eger, Vallon utca 2.)
- Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola (H-3300
Eger, Bem tábornok tér 3.)
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III. A közösen fenntartott intézménnyel összefüggő feladatok,
jogok és kötelezettségek:
1. Általános rendelkezések:
1.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 8. § (1) és (3) bekezdése
rendelkezéseinek, továbbá a mindenkor hatályos költségvetési törvényben
foglaltaknak megfelelően jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak
arra, hogy a II/7. pontban nevesített intézményt közösen – intézményfenntartó mikrotársulás keretében – működtetik, a megállapodásban meghatározott egyes alapítóifenntartói jogokat képviselő-testületeik közösen gyakorolják.
1.2. Társult önkormányzatok a megállapodás aláírásával a közösen fenntartott
intézménnyel összefüggő szakigazgatási feladatokkal (III.3. pont) Eger Megyei Jogú
Város Jegyzőjét és az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
közoktatási ügyekért felelős szakirodáját bízzák meg.
1.3. Társult önkormányzatok a feladat ellátását szolgáló, a közösen fenntartott Intézmény
használatában lévő ingatlanvagyon tekintetében alapelvként rögzítik, hogy azok
továbbra is kizárólagosan a társult önkormányzatok tulajdonában maradnak, a
közösen fenntartott intézmény használatában.
1.4. Társult önkormányzatok az intézményfenntartó társulás keretében közösen fenntartott
intézmény működési finanszírozása kapcsán alapelvként rögzítik, hogy egyik
önkormányzat sem juthat az intézmény közös fenntartása során a másik
önkormányzat terhére anyagi-gazdasági előnyhöz. Tekintettel arra, hogy a Társulás
létrehozásának egyik fontos célja a feladatellátás szakmai színvonalának emelése,
ezért társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy azt legalább a
Társulás létrehozásakor elért szakmai színvonalon biztosítják, ahhoz a szükséges
forrást az intézmény rendelékezésére bocsátják. A külső, pályázati forrásból, vagy a
Többcélú Társulástól kapott anyagi javak – ide nem értve a normatívákat –
felhasználásáról, felosztási elveiről a társult önkormányzatok közösen döntenek.
1.5. Társult önkormányzatok akként állapodnak meg, hogy a megállapodás III/2.3.
pontjában meghatározott ügyekben csak mindkét társult önkormányzat képviselőtestületének egyetértésével születhet döntés. Egyetértés hiányában mindkét
önkormányzatnak törekednie kell a kérdés jogszabályoknak megfelelő és a
szabályszerű működéshez szükséges időn belül történő megoldására. Ennek
érdekében társult önkormányzatok igénybe vehetik az önkormányzati szövetségek,
valamint a Többcélú Társulás szakmai segítő és konzultációs tevékenységét.
1.6. Társult önkormányzatok az Intézménynek a Társulás keretében történő fenntartása és
közoktatási feladataik ellátása során figyelembe veszik a Többcélú Társulás és
tagjainak célkitűzéseit, amely azonban nem járhat a jelen Társulásban tagként részt
vevő önkormányzatok érdekeinek sérelmével és alapjogaik csorbításával.
1.7. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy a szarvaskői lakóhellyel rendelkező tanulók a
közösen fenntartott Intézményben részesülnek oktatásban. A Felek megállapodnak
abban, hogy a többletfinanszírozással kapcsolatos igényeket előzetesen felmérik és
külön megállapodás keretében rögzítik.
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2. Fenntartói irányítással kapcsolatos rendelkezések
2.1. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy jelen Társulás célja a II/7. pontban nevesített
intézménynek (továbbiakban: Intézmény) a Többcélú Társulás keretében történő
közös fenntartása.
2.2. Társult önkormányzatok a képviselő-testületeik oktatási ügyekkel foglalkozó
bizottságán és a III.1.5. pontban nevesített szakmai testület munkáján keresztül is
biztosítják a fenntartói irányítással összefüggő feladataik ellátását. A fenntartói
irányítással összefüggő (pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai
végzettséggel rendelkező) személy foglalkoztatásáról és a fenntartói irányítás szakmai
feltételeinek biztosításáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri
Hivatal közoktatási ügyekért felelős szakirodája útján gondoskodik.
2.3. Társult önkormányzatok képviselő-testületei a fenntartói irányítás keretében közösen
gyakorolják az alább felsorolt fenntartói jogosítványokat:
a) az Intézmény költségvetésének meghatározása a III.4. és III.5. pontokban
részletezettek figyelembe vételével;
b) Intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének módosítása,
az Intézmény átszervezése;
c) az Intézményben indítható osztályok, tanulócsoportok számának és a maximális
létszámtól való eltérés, valamint az Intézmény rendelkezésére álló órakeret
meghatározása;
d) az Intézmény vezetőjének megbízása és felette a munkáltatói jogok gyakorlása.
Társult önkormányzatok munkáltatói jogok alatt értik: kinevezés, vezetői
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása
(fegyelmi tanács feladatainak ellátása és fegyelmi büntetés kiszabása). A felsorolt
munkáltatói jogok körébe nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény
vezetője fölött Eger Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja;
e) az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási
programjának, pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyása. Társult
önkormányzatok saját belső szabályzataiknak megfelelően kötelesek a felsorolt
dokumentumok jóváhagyása során eljárni és azokat a hatáskörrel rendelkező
testület vagy személy elé terjeszteni. Társult önkormányzatok megállapodnak
abban, hogy az Intézmény alapító okiratának elfogadását követően a megállapodás
aláírásakor hatályban lévő – fent részletezett – intézményi dokumentumokat,
valamint önkormányzati minőségirányítási programjaikat és önkormányzati
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intézkedési tervüket (feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
tervüket), az Intézmény működési (felvételi) körzetének meghatározását, továbbá
az egri intézményrendszerben alkalmazott időponthoz igazodóan a felvételi
időpontokat a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel összehangolják;
f) értékelhetik a pedagógiai program végrehajtását, az Intézményben folyó szakmai
munka eredményességét.
2.4. Társult önkormányzatok fenntartják a jogot, hogy a Közokt. tv. 104. § (5) bekezdése
szerinti, az Intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolót az Intézménytől
megkérjék és az abban foglaltakat megismerjék. Társult önkormányzatok - a
szükséges költségek biztosítása mellett – külön-külön is jogosultak szakmai
ellenőrzés kezdeményezésére (Közokt. tv. 107. §). Az Intézményben szakmai
ellenőrzést, illetve törvényességi ellenőrzést végző személynek, szervezetnek döntési,
intézkedési jogköre nincs.

3. Közoktatási szakigazgatási feladatok ellátása
3.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény fenntartásával
kapcsolatos szakigazgatási feladatokat – a tapasztalatokon alapuló szakmai háttér és a
társulással elérni kívánt célok megvalósulásának biztosítása érdekében – Eger Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának közoktatási ügyekért felelős szakirodája útján
látják el.
3.2. A 3.1. pont szerinti feladatok különösen:
a) a III.2. pontban nevesített döntésekhez szükséges előkészítő munkák, különös
figyelemmel:
i. az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási
programjának, pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyásra
történő előkészítése előzetes szakmai vizsgálat alapján;
ii. ellátja az Intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános
pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat;
b) az önkormányzati minőségirányítási programoknak és az önkormányzati
intézkedési terveknek a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel történő
összehangolása;
c) ellátja, illetve elláttatja az Intézmény működésének szakmai ellenőrzésével, a
pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának, a
pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékelésével kapcsolatos,
valamint a pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési
feladatokat;
d) ellátja a Közokt. tv. 102. § (3) bekezdésében meghatározott - az Intézmény
szervezetének kialakításával, költségvetésének megállapításával és vezetőjének
megbízásával kapcsolatos döntést megelőző – előzetes véleményeztetési
eljárással kapcsolatos valamint a változásbejegyzéssel összefüggő feladatokat;
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e) ellátja az Intézmény törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
3.3. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Közokt. tv. 83. § (4)
bekezdése és a 91. § (4) bekezdése alapján a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási
feladatokat (törvényességi-, továbbá felülbírálati kérelmek elbírálása) Eger Megyei
Jogú Város Jegyzője az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
közoktatási ügyekért felelős szakirodáján keresztül látja el.

4. Vagyoni rendelkezések
4.1. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok továbbra
is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket a társult
önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak.
4.2. Társult önkormányzatok a tulajdonukat képező ingatlanokat érintő beruházásokat,
felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják, ezért az ilyen címen keletkező
vagyonnövekmény – ideértve a Társulás megszűnésének esetét is – kizárólag a
tulajdonos önkormányzatot illeti meg, ő jogosult és köteles azt a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint az ezekkel kapcsolatos
beszerzések során felelősséggel tartozik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi
rendelkezések betartásáért.
4.3. A Társulás megszűnése esetén a társult önkormányzatok elsősorban természetben,
végső soron jelen értéken történő elszámolással kérhetik az eszközvagyon-gyarapodás
rájuk eső (általuk a fentieknek megfelelően finanszírozott, továbbá a működés során a
működés biztosítására juttatott önkormányzati hozzájárulások székhely iskola –
tagiskola szerinti bontásban kimutatható, egymáshoz viszonyított arányában) részét.
A Társulás esetleges megszűnése esetén a pályázatokon nyert, külső forrásból
származó eszközök – amennyiben az célra rendelt vagyon - a cél megvalósításának
helye szerinti önkormányzatot illeti meg.

5. A közösen fenntartott intézmény működésének finanszírozása
5.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Szarvaskő Község
Önkormányzata kiegészítő pénzbeli hozzájárulás megfizetését vállalja a kiegészítő
finanszírozással érintett tanulók tekintetében. A Társult önkormányzatok kiegészítő
finanszírozással érintett tanulóknak tekintik
a) a Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában oktatásban részesülő
szarvaskői lakóhellyel rendelkező tanulókat
b) az egyéb, Eger Megyei Jogú Város által fenntartott – ideértve Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata részvételével működő intézmény fenntartó mikrotársulás
által fenntartott – általános iskolában oktatásban részesülő szarvaskői lakóhellyel
rendelkező tanulókat.
5.2. A kiegészítő pénzbeli hozzájárulás számításának alapja
a) a Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában oktatásban részesülő,
szarvaskői lakóhellyel rendelkező, a kiegészítő finanszírozással érintett tanulók
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száma és a megelőző évi tényszámokon alapuló, önkormányzati fenntartású
általános iskolákra az egy tanuló után átlagoltan számított – állami normatíván
felüli – önkormányzati kiegészítés összege szolgál azzal, hogy levonásra kerül a
közösen fenntartott intézménybe bejáró szarvaskői tanulók után járó kistérségi
kiegészítő normatíva mindenkori összege,
b) az egyéb, Eger Megyei Jogú Város által fenntartott általános iskolában oktatásban
részesülő, szarvaskői lakóhellyel rendelkező, a kiegészítő finanszírozással érintett
tanulók száma és a megelőző évi tényszámokon alapuló, önkormányzati
fenntartású általános iskolákra az egy tanuló után átlagoltan számított – állami
normatíván felüli – önkormányzati kiegészítés összegének 50%-a szolgál.
Az esetleges túlfizetést/alulteljesítést a társult önkormányzatok az évente kötendő
külön megállapodás keretében elszámolják. A társult önkormányzatok az Intézmény
finanszírozásának, költségvetési tervezésének és a költségvetés jóváhagyásának
technikai kérdéseit szabályozó külön megállapodásban rendelkeznek a ténylegesen
teljesített kiegészítő pénzbeli hozzájárulás összege és a lezárt költségvetési év
tényszámain alapuló túlfizetés/alulteljesítés elszámolásáról.
5.3. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény költségvetését
akként alakítják ki és fogadják el, hogy a közösen fenntartott iskola működésére
fordítandó kiadások (valamint az intézményi saját bevételek is) az Intézmény
költségvetésén belül, elkülönülten meghatározhatóak legyenek.
5.4. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény költségvetését – az általuk
biztosított önkormányzati támogatások meghatározásával – a társult önkormányzatok
képviselő-testületei fogadják el, amely a Társult önkormányzatok megállapodása
alapján elkülönülten beépül Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetésébe. A feladatra vonatkozó állami normatívákat – ide nem értve a
többcélú társulás keretében a közoktatási intézményi feladatok támogatására
vonatkozó többcélú kistérségi társulások támogatása elnevezésű kiegészítő
normatívát – a társult önkormányzatok megállapodása alapján Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata igényli le a teljes intézmény vonatkozásában. Az Intézmény
költségvetésének meghatározását követően az Intézmény működésének normatívával
nem fedezett, Szarvaskő Község Önkormányzata költségvetési rendeletében
jóváhagyott működési költség hányadát Szarvaskő Község Önkormányzata
támogatásértékű kiadás formájában bocsátja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatán keresztül az Intézmény rendelkezésére.
5.5. Társult önkormányzatok alapelvként rögzítik, hogy az Intézmény működési költségei
tekintetében külön megállapodás alapján időarányos finanszírozást biztosítanak, míg
a beruházásokat a tervezett ütemezésnek megfelelően, a célhoz kötötten átadott,
kötött felhasználású pénzeket a célnak megfelelő időpontban vagy ütemezésben
biztosítják.
5.6. A többcélú kistérségi társulások támogatása elnevezésű kiegészítő normatíváról a
Többcélú Társulási Tanács dönt. Az Intézmény költségvetésének meghatározása
során a többcélú kistérségi társulások támogatása elnevezésű kiegészítő normatíva
igénylésének alapjául szolgáló feltételeket biztosító egységnél veendő figyelembe
(ideértve a bejáró gyermekek, tanulók ellátása után járó alap- és intézményi
székhelyen/telephelyen állandó lakóhellyel rendelkező tanulók után igénybe vehető,
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továbbá a tagintézményben ellátott gyermekek után, valamint az iskolabusz
működtetése után igénybe vehető hozzájárulásokat).
5.7. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése alatt az
intézmény-finanszírozás
alapelvi
kérdéseit
évente
az
önkormányzati
költségvetésekkel összhangban – az Intézmény költségvetésének meghatározásával
egyidejűleg – áttekintik, a jelen megállapodást a szükséges változtatásoknak
megfelelően módosítják. Kiemelten érvényes ez a társult önkormányzatok intézményi
struktúrájában és a központi költségvetési hozzájárulások szabályozásában beállott
módosításokat követően.
5.8. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az éves költségvetési
törvényben meghatározott központi költségvetési hozzájárulásokat a tanulólétszám
alapján veszik figyelembe a normatíva-igénylésnél és az intézményfinanszírozásnál.
5.9. Szarvaskő Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy jelen társulási
megállapodás hatálybalépésétől számított 30 napon belül a pénzforgalmi
szolgáltatójának beszedési megbízás teljesítésére ad felhatalmazást, illetve
hozzájáruló nyilatkozatot, amelynek alapján Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata beszedési megbízást nyújthat be a Szarvaskő Község Önkormányzata
pénzforgalmi szolgáltatójához. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólag a
Szarvaskő Község Önkormányzata részéről vállalt legalább 60 napja lejárt teljesítési
határidejű pénzügyi hozzájárulás beszedése érdekében élhet a beszedési megbízás
jogával, feltéve, hogy az erre vonatkozó, a jogkövetkezményekre irányuló
figyelmeztetést tartalmazó írásbeli fizetési felszólítás eredménytelen maradt. A
Szarvaskő Község Önkormányzata részére adott fizetési halasztás, részletfizetés a
beszedési megbízás alkalmazhatóságát – a kedvezmények teljesítési határidején belül
- kizárja. Amennyiben a Szarvaskő Község Önkormányzatának biztosított fizetési
kedvezmény bármely teljesítési (részteljesítési) határideje eredménytelenül telik el,
úgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult minden további intézkedés,
figyelmeztetés nélkül a beszedési megbízás haladéktalan alkalmazására.

5.10.
A vállalt pénzügyi hozzájárulás megfizetésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogkövetkezményekre
irányuló figyelmeztetést tartalmazó írásbeli fizetési felszólítást küld Szarvaskő
Község Önkormányzata részére. Szarvaskő Község Önkormányzata a felszólítást
követő 8 napon belül köteles tartozását kiegyenlíteni vagy előterjeszteni hátralék
rendezési tervét.
IV. A Társulási Megállapodás módosítása, a Társuláshoz történő csatlakozás:
1. A megállapodás módosítását (megszüntetését, felmondását) bármelyik tag
kezdeményezheti. A társult önkormányzatok a megállapodás módosításáról
(megszüntetéséről, felmondásáról) az erre irányuló kezdeményezés megküldésétől
számított 60 napon belül döntenek. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok
kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodás módosításának
jóváhagyásához valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített
többséggel hozott döntése szükséges.
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2. A Társulás alapvetően a II/1.) pontban nevesített önkormányzatok között a II/7.)
pontban megnevezett intézmény közös fenntartása céljából jön létre. Tagok nem zárják
ki azonban, hogy a Társulási Megállapodás egyidejű módosításával a Társuláshoz más
önkormányzat is csatlakozhasson. A csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz valamennyi
társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése
szükséges.
V. A Társulás megszűnése (a Társulási Megállapodás felmondása):
1. A Társulás megszűnik:
a) ha a társult önkormányzatok elhatározzák a Társulás megszüntetését. A
Társulás megszüntetéséhez a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges;
b) amennyiben a társult önkormányzatok képviselő-testületei a megállapodást a
2.) pontban foglaltaknak megfelelően, jogszerűen felmondják és ezáltal a tagok
száma egy főre csökken;
c) a bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulási megállapodást felmondani – a jelen pontban foglalt valamennyi körülmény
figyelembe vétele mellett - a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról hozott
döntést a képviselő-testületnek – a tanévhez igazodóan, és az azzal kapcsolatos
tanügyigazgatási, költségvetési szempontok alapján - a felmondás évében legkésőbb
március hó utolsó napjáig, minősített többséggel kell elfogadnia és a Társulás tagjával
(tagjaival) írásban közölnie. A felmondás évében a tanév kezdetével a megállapodást
felmondó önkormányzat a kötelezően ellátandó közoktatási feladatának teljesítéséről
maga köteles gondoskodni, egyúttal ugyanezen időponttól a III.2.3. pontban megjelölt
fenntartói jogosítványok a II.1.7. pontban megjelölt intézmény tekintetében
kizárólagosan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát illetik meg, amelyet Szarvaskő
Közég Önkormányzata is kifejezetten elfogad és tudomásul vesz.

3. Társult önkormányzatok – a Társulás létrehozásának céljára, azaz oktatási intézmény
mikro-társulás keretében történő közös fenntartására, működtetésére irányuló céljukra
tekintettel – akként rendelkeznek, hogy a Társulási megállapodás év közbeni
felmondását nem fogadják el. A tag önkormányzatok képviselő-testületeinek több mint
fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból
kizárhatja a Társulásból azt az önkormányzatot, amely a Társulási megállapodásban
foglalt kötelezettségének ismételt írásbeli felhívásra – az ott meghatározott határidőben
– nem tesz eleget. A tag kizárása esetén is figyelembe kell venni a 2.) pontban rögzített
rendelkezéseket. A kizárásra vonatkozó rendelkezések csak a Társuláshoz történt
csatlakozást követően, legalább három társult önkormányzat Társulás keretében történő
együttműködése esetén alkalmazandóak.
4. A Társulás vagy a tagság megszűnését követően a társult önkormányzatok egymással a
Társulásból eredő vagyoni viszonyaik kapcsán a III.4. pontnak megfelelően elszámolni
kötelesek. A Társulás megszüntetésére, a társulási megállapodás felmondására irányuló
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tagi szándék esetén az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsával a társult
önkormányzatok előzetesen egyeztetnek.

VI. A Társulás ellenőrzése:
1. A Társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi és gazdasági szempontból
pénzügyi bizottságaikon keresztül ellenőrzik a Társulás működését.
2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer – a Többcélú
Társulás működéséről történő beszámolóval egyidejűleg - beszámolnak a képviselőtestületeknek a Társulás tevékenységéről, a közösen fenntartott intézmény pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
3. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény fenntartói (pénzügyigazdálkodási) ellenőrzését a Többcélú Társuláson keresztül, az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott intézmények ellenőrzésével azonos módon biztosítják.
VII. Vegyes és záró rendelkezések:
1. Jelen Társulási Megállapodást Szarvaskő Község Képviselő-testülete és Eger Megyei
Jogú Város Közgyűlése minősített szavazattöbbségű határozataikkal hagyták jóvá. Az
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének…./2011. (VI.30.) határozatával és Szarvaskő
Község Képviselő-testületének …./2011. (VI…..) számú határozatával jóváhagyott
Társulási Megállapodás 2011. augusztus 1. napjától hatályos.
2. A jelen megállapodással létrejövő intézményfenntartó Mikro-társulás Társulási
Megállapodásában foglalt intézményfinanszírozási és feladat-ellátási rendelkezésekre
tekintettel a megállapodást a Többcélú Társulás Társulási Tanácsa is megtárgyalja. A
Társulási Megállapodás hatályba lépésének feltétele, hogy a megállapodást változatlan
tartalommal az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa elfogadja.

3. Jelen megállapodással felek módosítják a közöttük Egerben, 2004. április 22. napján
létrejött, óvodás korú gyermekek és tanköteles tanulók elhelyezéséről szóló, Eger
Megyei Jogú Város Közgyűlése 206/2004. (IV.27.) számú határozatával és Szarvaskő
Község Képviselő-testülete 24/2004. (IV.27.) számú határozatával elfogadott
megállapodást. A megállapodás 3. pontjában rögzített szöveg helyébe jelen
megállapodás megkötésével egyidejűleg az alábbi szöveg lép: „Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata az 1. pontban vállalt kötelezettségének ingyenesen tesz eleget.”
Egyebekben a megállapodás mindenben változatlan tartalommal marad hatályban.
4. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem
érinti (Ttv. 3. § (2) bek.).
E g e r, 2011. július …

Sz a r v a s kő, 2011. július ….
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………………………………………
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Habis László Polgármester

………………………………………
Szarvaskő Község Önkormányzata
képviseletében
Barta Győző Polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodást Eger Megyei A Társulási Megállapodást Szarvaskő
Jogú Város Közgyűlése a …./2011. (VI.30.) Képviselő-testülete a ……/2011. (VI…..)
számú határozatával jóváhagyta.
számú határozatával jóváhagyta.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása a jelen Társulási Megállapodásban foglaltakat
megismerte, azt a Társulási Tanács a ……/2011. (VI…...) számú határozatával – mint a
Többcélú Társulás keretein belül működő mikro-társulást létrehozó okiratot elfogadta.
E g e r, 2011. …………….. hó … nap

……………………………………………….
Egri Kistérség Többcélú Társulása
képviseletében
az Elnök érintettsége okán eljáró
Dr. Juhász Attila Simon Általános Elnökhelyettes

Szavazás:

4 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került

30/2011.(VI.21.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a Felsővárosi Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint. Egyben felhatalmazza Szarvaskő Község Polgármesterét a
Módosító Okirat és az Alapító Okirat aláírására
Felelős:

Határidő:

Barta Győző – Szarvaskő Község Polgármestere
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán – Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda Vezetője
2011. augusztus 1.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 1. pontjában módosul az
intézmény neve, az alábbiak szerint:
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1.

Neve:
Felsővárosi Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 4. pontjában módosul az
intézmény székhelye, az alábbiak szerint:
4. Székhelye:
3300 Eger, Iskola utca 4.
3300 Eger, Malomárok utca 1.
A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 5. pontjában törlésre kerül a
Balassi Bálint Tagiskola és az Egerbaktai Tagiskola, az alábbiak szerint:
5. Tagintézménye(i)és címe(i):
- Balassi Bálint Tagiskola - 3300 Eger, Malomárok utca 1.
- Tinódi Sebestyén Tagiskola - 3300 Eger, Vallon utca 2.
- Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola - 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.
- Egerbaktai Tagiskola - 3321 Egerbakta, Egri utca 105.
A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 8. pontjában módosul a
fenntartó, illetve irányító szerv(einek) neve, székhelye, az alábbiak szerint:
8. Fenntartó, illetve irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikro-társulás (3300 Eger, Dobó István
tér 2.), mint jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulás keretein belül
Eger-Szarvaskő Intézményfenntartó Mikro-társulás (3300 Eger, Dobó István tér 2.), mint jogi
személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulás keretein belül

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor önkormányzat)
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Egerbakta Község Önkormányzata
3321 Egerbakta, Bátori utca 12.
Egerszalók Község Önkormányzata
3394 Egerszalók, Sáfrány út 7.
Demjén Község Önkormányzata
3395 Demjén, Kossuth tér 1.
Szarvaskő Község Önkormányzata
3323 Szarvaskő, Rákóczi Ferenc út 1.

A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 12. pontjában módosul az
intézmény működési köre, az alábbiak szerint:
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12. Működési köre:
Egerbakta Község, Egerszalók Község, Demjén Község, Szarvaskő Község, valamint Eger Megyei
Jogú Város közigazgatási területe, illetve a fenntartó által meghatározott működési (felvételi)
körzet
A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 13. pontjából törlésre kerül a
Balassi Bálint Tagiskola és az Egerbaktai Tagiskola, az alábbiak szerint:
13. Évfolyamok száma:
Székhely: 1-8. évfolyam
Balassi Bálint Tagiskola: 1-8. évfolyam
Tinódi Sebestyén Tagiskola: 1-8. évfolyam
Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola: 1-8. évfolyam, ill. 9-10. évfolyam
Egerbaktai Tagiskola: 1-4. évfolyam
A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 14. pontjában a székhely adata
módosul, illetve törlésre kerül a Balassi Bálint Tagiskola és az Egerbaktai Tagiskola, az alábbiak szerint:
14. Maximális gyermek-, tanulói létszám:
Székhely:
1-4. évfolyamon – 208 fő
5-8. évfolyamon – 360 fő
Balassi Bálint Tagiskola:
1-4. évfolyamon – 312 fő
5-8. évfolyamon – 480 fő
Tinódi Sebestyén Tagiskola:
1-4. évfolyamon – 208 fő
5-8. évfolyamon – 240 fő
Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola:
1-4. évfolyamon – 68 fő
5-8. évfolyamon – 80 fő
9-10. évfolyamon – 46 fő
Egerbaktai Tagiskola:
1-4. évfolyamon – 104 fő
A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 15. pontjából törlésre kerülnek a
2009. december 31-ig érvényes, jogszabályban meghatározott közfeladatok.
A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 15.1 pontja kiegészítésre kerül,
az alábbiak szerint módosul:
15. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
15.1. Alaptevékenysége:
2009. december 31-ig:
- 8520 TEÁOR Alapfokú oktatás
- 80120 Általános iskolai oktatás
- 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás

2010. január 1-től:
- 8520 TEÁOR Alapfokú oktatás
- 85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó
tagozaton
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
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- 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése oktatása:
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos, enyhe
fokban értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési
igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű
tanulók integrált nevelése, oktatása

- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon):
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos, enyhe
fokban értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési
igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű
tanulók integrált nevelése, oktatása
- 85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső
tagozaton
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon):
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos, enyhe
fokban értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési
igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű
tanulók integrált nevelése, oktatása

- 8531 TEÁOR Általános középfokú oktatás
- 8531 TEÁOR Általános középfokú oktatás
- 80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
- 853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakiskolai nevelése oktatása:
rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam):
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ • a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos, enyhe
(1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos, enyhe
fokban értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi
fokban értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési
igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
- 75192 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
- 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

- 75196 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolásai
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- 75196-6 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolásai
- 8559 TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb oktatás

- 80510 Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
- 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi időben)

- 8559 TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb oktatás
- 85593 TEÁOR Egyéb felnőtt oktatás
- 855935 Szakmai továbbképzések
- 85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
- 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi
otthoni nevelése
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos, enyhe
fokban értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési
igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű
tanulók integrált nevelése, oktatása
- 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
- 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos, enyhe
fokban értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési
igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű
tanulók integrált nevelése, oktatása
- 855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai,
szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§
(1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos, enyhe
fokban értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési
igényű tanulók integrált nevelése, oktatása

- iskolaotthonos nevelés-oktatás a 11/1994. (VI.8.)
MKM rendelet 39/C.§. szerint

- iskolaotthonos nevelés-oktatás a 11/1994. (VI.8.)
MKM rendelet 39/C.§. szerint

- 8560 TEÁOR Oktatást kiegészítő tevékenység
- 80520 Pedagógiai szakszolgálat

- 8560 TEÁOR Oktatást kiegészítő tevékenység
- 85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
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- 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat:
gyógytestnevelés

- 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység:
Gyógytestnevelés

- utazó gyógypedagógus

- utazó gyógypedagógus

- 9312 TEÁOR Sporttevékenység és támogatása
- 92400 Sporttevékenység
- 924036 Diáksport

- 9312 TEÁOR Sporttevékenység és támogatása
- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

- 85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
- 5629 TEÁOR Egyéb vendéglátás
- 55230 Intézményi közétkeztetés
- 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
- 55240 Egyéb korlátozottan igénybe vehető
vendéglátás
- 55241-1 Munkahelyi vendéglátás

- 4799 TEÁOR Egyéb nem bolti, nem piaci
kiskereskedelem
- 52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

- hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása
- kis létszámú, fejlesztő és felzárkóztató oktatás
- általános iskolába bejáró tanulók ellátása
- tanuszoda működtetése (Balassi Bálint
Tagiskolában)
- enyhe és középfokban sérült gyerekek oktatása 1-8.
évfolyamon
- tanulási folyamatban tartósan akadályozott tanulók
fejlesztő felkészítése (Egerbaktai Tagiskolában)
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§
(1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az 53.§ (2)
bekezdésében meghatározott tevékenységek ellátása.

- 5629 TEÁOR Egyéb vendéglátás
- 56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők,
sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés

- 562917 Munkahelyi étkeztetés

- 4799 TEÁOR Egyéb nem bolti, nem piaci
kiskereskedelem
- 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
- 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci
kiskereskedelem
- Elhasználódott, illetve feleslegessé vált
tárgyi eszközök és készletek értékesítése
- Oktatást segítő anyagok értékesítése
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása
- kis létszámú, fejlesztő és felzárkóztató oktatás
- általános iskolába bejáró tanulók ellátása
- tanuszoda működtetése (Balassi Bálint
Tagiskolában)
- enyhe és középfokban sérült gyerekek oktatása 1-8.
évfolyamon
- tanulási folyamatban tartósan akadályozott tanulók
fejlesztő felkészítése (Egerbaktai Tagiskolában)
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§
(1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az 53.§ (2)
bekezdésében meghatározott tevékenységek ellátása.

A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 15.2., 15.3., és 15.4. pontjai
teljes terjedelmében törlésre kerülnek.
A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 16. pontja az alábbiak szerint
módosul:
16. Típus szerinti besorolása:
16.1. A tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató
16.2.

Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
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16.3.

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan működő
A kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.)

16. Gazdálkodási jogkör:
Önállóan működő
A kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye
A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 17. pontja módosul, az alábbiak
szerint:
17. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, Egerbakta Község Képviselő-testülete, Egerszalók Község
Képviselő-testülete, valamint Demjén Község Képviselő-testülete, Szarvaskő Község Képviselő
testülete által pályázat útján, határozott időre megbízott főigazgató.
A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának 19. pontjában a feladatellátást
szolgáló vagyonból kivonásra kerülő iskolaépületek törlésre kerülnek, az alábbiak szerint:
19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
- egri 2088/1 hrsz-on lévő iskolaépület (3300 Eger, Iskola út 4.)
- egri 2015/16 hrsz-on lévő iskolaépület (3300 Eger, Malomárok utca 1.)
- egri 1314 hrsz-on lévő iskolaépület (3300 Eger, Vallon utca 2.)
- egri 3827/2. hrsz-on lévő épületből: 1484 m2 (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.)

- egerbaktai 241-2 hrsz-on lévő iskolaépület (3321 Egerbakta, Egri utca 105.)
- sarudi 525/21 hrsz-on lévő üdülő (3386 Sarud, Szárazgát).

Záradék:
A Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 693/2009. (XI. 26.) számú közgyűlési határozatával, Egerbakta Község Képviselő-testületének
169/2009. (XII. 17.) számú képviselő-testületi határozatával, Egerszalók Község Képviselő-testületének
110/2009. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozatával, valamint Demjén Község Képviselő-testületének
94/2009. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyott alapító okiratát Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése 2011. június 30-án kelt …/2011. (VI. 30.) számú közgyűlési határozatával, valamint Szarvaskő
Község Képviselő-testülete 2011. június …-án kelt …/2011. (VI. ….) számú határozatával módosította..
Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 693/2009. (XI.
26.) számú közgyűlési határozata, Egerbakta Község Képviselő-testületének 169/2009. (XII. 17.) számú
képviselő-testületi határozata, Egerszalók Község Képviselő-testületének 110/2009. (XI. 25.) számú képviselőtestületi határozata, valamint Demjén Község Képviselő-testületének 94/2009. (XI. 30.) számú képviselőtestületi határozata.
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Eger, 2011. augusztus 1.
Szarvaskő, 2011. augusztus 1.

…………………………………………………
Habis László

………………………………………………….

Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

Barta Győző
Szarvaskő Község Polgármestere

P.H.

P.H.

Szavazás:

4 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került

31/2011.(VI.21.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete fenntartói jogkörében eljárva utasítja a
Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatóját a 265/2011. (V.26.) sz.
és a 266/2011. (V.26.) sz. Közgyűlési határozatok alapján készítse el az intézmény alábbi
tanügyi dokumentumainak módosítását és nyújtsa be fenntartói jóváhagyásra:
• Pedagógiai Program
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Intézményi Minőségirányítási Program
• Házirend
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán - Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda Vezetője
Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatója
2011. szeptember 30.

2. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Előterjesztő:

Barta Győző
polgármester

Barta Győző
Elmondja, hogy a községben az egyéni kukás hulladékszállítás 2009. második félévétől került
bevezetésre. A bevezetést megelőző lakossági fórumon a képviselő testület ígéretet tett arra,
hogy egy év tapasztalatai után felülvizsgálja a rendeletet. A bevezetés óta másfél év telt el (az
ígéret elhangzása óta közel két év). Lakossági jelzések és saját tapasztalatai alapján az a
megállapítás, hogy vannak olyan háztartások, melyeknél rendszeresen nem keletkezik annyi
hulladék, hogy a rendelet szerint részükre megállapított 120 literes kukát megtöltse, így többet
fizetnek, mint amennyit elszállítanak tőlük.
Tájékozódott a testület a lehetséges megoldásokról, ezeket mérlegelve az alábbi javaslatot
teszi:
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Eger M.J.V. Önkormányzata 37/2009 (VIII.29.) számú rendelete lehetőséget biztosít arra,
hogy "Aki az előírásnak megfelelően komposztál és ezáltal a keletkezett hulladék mennyisége
csökken lakószámtól függetlenül 1 db 60 literes hulladékgyűjtő edény" szállítását köteles
igénybe venni.
Tehát azon ingatlanok tulajdonosainak, akik a jelenlegi rendelet szerint 120 literes
hulladékgyűjtő edényt kötelesek használni azok számára az alábbi lehetőség kínálkozik:
~
nyilatkozatban vállalják, hogy ingatlanukon 1 db (egyszerű feltételeknek megfelelő)
komposztálót létesítenek
~
tudomásul veszik, hogy az önkormányzat, vagy a szolgáltató ennek meglétét és használatát
ellenőrizheti
a feltételek betartása esetén a 120 literes hulladékgyűjtő edény helyett 60 literes edényt
köteles igénybe venni.
Barta Győző
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadásra került.

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő- Testületének
5/2011. (VI. 22.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló9/2009. (V.12.) számú rendelet
módosítására.
1. §.
A R. 8. §. (2) pontja az alábbiakkal egészül ki:
Az egyébként éves díjfizetésre és 120 l-es gyűjtőedény használatára kötelezett családi házas
ingatlan, aki az előírásoknak megfelelően komposztál és ez által keletkezett hulladék
mennyisége csökken, létszámtól függetlenül 1 db 60 literes hulladékgyűjtő edény használatára
jogosulhat. Az igénylő a komposztálás tényét nyilatkozatban vállalja, és tudomásul veszi,
hogy a szolgáltató és az Önkormányzat részéről meghatalmazott személy ellenőrizheti, és a
kedvezményt visszavonhatja, ha nem a hivatkozott rendelet szerint jár el.

2. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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Barta Győző
A 2011. június 15-i Tanácsülésen született döntéseknek megfelelően módosítani kellene az
EKTcT Társulási Megállapodását. A módosítás tartalmazná a feladat és a hatáskör átadásáról
szóló rendeletet, illetve külön a tagdíj fizetés határozatnak a tervezetét. Ezeket a
dokumentumokat a testület megkapta. Először a tagdíjfizetésről kéri, hogy szavazzanak.
Szavazás

4 igen szavazattal a határozat elfogadva.

32/2011. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Képviselőtestülete az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása alapján, jelen határozatában kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás 2011.
évi elfogadott költségvetési határozatában megállapított 2011. évi
tagdíj jogcímeken megfizet a Társulásnak:
− általános tagdíj címén 36 800,- Ft-ot,
− belső ellenőrzési feladat ellátására, belső ellenőrzési tagdíj címén 41 160,- Ft-ot,
− közoktatással kapcsolatos feladatok ellátására, közoktatási kiegészítő tagdíj címén 7 360,Ft-ot,
hozzájárulás jogcímen megfizet a Társulásnak:
− szakszolgálati feladatok ellátására, szakszolgálati hozzájárulás címén 0,- Ft-ot,
az összes jogcím tekintetében, mindösszesen 88 320,- Ft-ot.
Szarvaskő Község Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az Egri Kistérség
Többcélú Társulása 9/2011.(II.18.) számú költségvetési határozata alapján a fent nevesített
tagdíjakat és hozzájárulásokat két egyenlő részben fizeti meg a Társulásnak az Egri Kistérség
Többcélú Társulása Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00110122-00100008 számú
bankszámlára történő utalással, az alábbi ütemezés szerint:
− tagdíj címén nevesített pénzösszegek első félévi részletét 2011. év június hó 30. napjáig
fizeti meg, második félévi részletét 2011. év szeptember hó 30. napjáig fizeti meg,
− hozzájárulás címén nevesített pénzösszeg első félévi részletét 2011. év április hó 30.
napjáig fizeti meg, második félévi részletét 2011. év október hó 31. napjáig fizeti meg.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Barta Győző
Ismerteti Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete önkormányzati rendelet
tervezetét az Egri Kistérség Többcélú Társulása részére történő feladat és hatáskör átadásról.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadva

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete
6/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
az Egri Kistérség Többcélú Társulása részére történő feladat és hatáskör átadásról
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Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 41. §-a; (továbbiakban: Ötv.) a helyi önkormányzatok társulásáról
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény (továbbiakban: Ttv.); a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
(továbbiakban: Ktt.) rendelkezései, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
1996. évi XXI. Tv. (továbbiakban: Tft.) felhatalmazása alapján, az Egri Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásában foglaltakkal összhangban a következő rendeletet
alkotja:
1.§
(1) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Ktt. 2 § (1) a) pontban nevesített
nevelés és oktatás feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja:
a) a logopédia szakszolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket,
b) a gyógytestnevelés szakszolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket,
c) a pályaválasztási tanácsadás szakszolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokat és
hatásköröket.
(2) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Ktt. 2 § (1) a) pontban nevesített
nevelés és oktatás feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja a
tanügyigazgatás kistérségi koordinációjával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket.
(3) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Ktt. 2 § (1) a) pontban nevesített
nevelés és oktatás feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja az
Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények vonatkozásában az Egri Kistérség
Többcélú Társulása által igényelt a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
közoktatási kiegészítő normatív támogatások alátámasztó adatai tekintetében adatkérési és
betekintési hatásköröket.
2.§
(1) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Ktt. 2 § (1) c) pontban nevesített
egészségügyi ellátás feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja a
háziorvosi ügyelet megszervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat és
hatásköröket.
3.§
(1) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Ktt. 2 § (1) d) pontban nevesített
család-, gyermek- és ifjúságvédelem feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú
Társulásának átadja:
a) a családok átmeneti otthonában történő gyermekelhelyezés biztosításával kapcsolatos
feladatokat és hatásköröket,
b) a gyermekek átmeneti otthonában történő gyermekelhelyezés biztosításával
kapcsolatos feladatokat és hatásköröket,
c) a helyettes szülőnél történő gyermekelhelyezés biztosításával kapcsolatos feladatokat
és hatásköröket,
d) a családi napközi szolgáltatás biztosításával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket.
4.§
(1) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Ktt. 2 § (1) e) pontban nevesített
közművelődési, közgyűjteményi tevékenység feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú
Társulásának átadja a mozgókönyvtári szolgáltatás megszervezésével és működtetésével
kapcsolatos feladatokat és hatásköröket.
5.§
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(1) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Ktt. 2 § (1) j) pontban nevesített
környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés feladatok közül az Egri Kistérség
Többcélú Társulásának átadja:
a) a helyi hulladékgazdálkodási terv készítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos
feladatokat és hatásköröket,
b) az állati eredetű hulladékok kezelésével kapcsolatos feladatokat és hatásköröket.
6.§
(1) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Ktt. 2 § (1) m) pontban nevesített
esélyegyenlőségi program megvalósítása feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú
Társulásának átadja a kistérségi együttműködés keretében történő esélyegyenlőségi
programok kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket.
7.§
(1) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Ktt. 2 § (1) n) pontban nevesített
foglalkoztatás feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja:
a) a Társulásban ellátott feladatok vonatkozásában közfoglalkoztatás szervezéssel
kapcsolatos feladatokat és hatásköröket,
b) a foglalkoztatással kapcsolatos kistérségi koncepciók készítése és kistérségi
tevékenységek koordinálása feladatokat és hatásköröket.
8.§
(1) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Ktt. 2 § (1) r) pontban nevesített
területfejlesztés feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja:
a) a települési területfejlesztési és településrendezési tervek véleményezése hatásköröket,
b) a térségi kerékpáros közlekedés fejlesztésével kapcsolatos koncepciókészítés és
felülvizsgálat feladatokat és hatásköröket,
c) a térségi fejlesztési tervek készítése és felülvizsgálata feladatokat és hatásköröket,
d) a térségi árvízvédelmi koncepciók és tervek készítése és felülvizsgálata feladatokat és
hatásköröket.
9.§
(1) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Ötv. szerinti, belső ellenőrzési
feladatot, a korábban megkötött együttműködési megállapodásban szabályozott eljárásrend
szerint átadja az Egri Kistérség Többcélú Társulásának.
10.§
(1) Tekintettel arra, hogy Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a mai nappal
elfogadta az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, a
Képviselőtestület jelen rendeletével megerősíti, hogy a rendeletben felsorolt, az Egri
Kistérség Többcélú Társulásának már korábban átadott feladatokat a jövőben is a Többcélú
Társulás által látja el, amíg ezzel ellentétes tartalmú testületi döntést nem hoz.

Barta Győző polgármester
s.k.

Dr. Kovács Luca jegyző
s.k.
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Barta Győző
Szarvaskő Község Önkormányzata 2011. június1-től október 30-ig egy közcélú dolgozót
tartósan foglalkoztatni kíván. Ahhoz, hogy munkabére kifizetésre kerülhessen, szükséges az
SZMSZ III. Függelék kiegészítése.
„890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szakági
tevékenységgel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a rendelet függelékének kiegészítését.

Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadva.

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011 (VI. 22.) rendelete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2002. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosítására
A rendelet 3. Függeléke az alábbiak szerint módosul:
Alaptevékenység
017000 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás
360000 Víztermelés, kezelés, ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200 Ingatlankezelés
812900 Egyéb takarítás
813000 Zöldterület kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselői választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841352 Mezőgazdasági támogatások
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841358 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
841402 Közvilágítás
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841403 Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842155 Önkormányzatok máshová nem sorolt nemzetközi kapcsolatai
842421 Közterület rendjének fenntartása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása
890441 Közcélú foglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
960302 Köztemető - fenntartás és működtetés
Kisegítő tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második
napon hatályát veszti.

Záradék: A Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú Függelékét Szarvaskő
Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. január 5-i ülésén a 2/2009. (I.06.)
számú KT rendeletével hagyta jóvá és azt a 2010. június 15-i ülésén a 7/2010. (VI.16.) sz.
2011. június 21-i ülésén a …/2011. (VI.22.) rendeletével egészítette ki.

B a r t a Győző
Polgármester

Dr. kovács Luca
Jegyző
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Barta Győző
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évben háromszor kaptunk támogatást az
Élelmiszerbanktól. Az idén is kap támogatást a község hátrányos helyzetű lakossága. El lehet
hozni az adományt 2011. július 19-ig a Szigetszentmiklósi gyártelepről.
Barta Győző
Elmondja, hogy érkezett az Önkormányzathoz három ingatlanvásárlási kérelem. Szabó József
a 085/1 és a 085/2 hrsz-i ingatlanokat, Kovács András és Kovács Katalin pedig a 786 hrsz
ingatlant szeretnék megvásárolni, melyet jelenleg bérelnek.
Javasolja, hogy a beadott vásárlási kérelmeket a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság vizsgálja
meg, és véleményezze.
Lőrincz József
Mint a PGB elnöke kéri, hogy az átadott kérelmekhez a bizottság kapjon nyilvántartási
értékeket.
Kérdése, hogy az egri Önkormányzatnak van e olyan embere, aki az értékbecslésben
segítséget tud adni.
Barta Győző
Amennyiben a bizottság úgy gondolja, akkor egy hivatalos értékbecslőt is fel lehet kérni.
Barta Győző
Ismerteti a képviselőkkel, hogy elkészült a haszonbérleti szerződés tervezet mellyel Kovács
Ferenc, Rózsa u. 43. sz. alatti lakosnak biztosít az önkormányzat legeltetési jogot.
Lőrinc József
Kérdése, hogy ez hogy lesz a konkrét bérlőre vonatkozóan hogyan lesz érvényesítve?
Barta Győző
A bérlő a szerződés tervezetet még nem látta. Amennyiben aláírja, azzal fizetési
kötelezettséget is vállal.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-Testülete elfogadja a legeltetésre vonatkozó
haszonbérleti szerződés tartalmát, Kovács Ferenc bérlőre vonatkozóan, és felhatalmazza
polgármester urat, a szerződés aláírására.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal
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Szavazás: 4 igen szavazattal a határozat elfogadva.

33/2011. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-Testülete elfogadja a legeltetésre vonatkozó
haszonbérleti szerződés tartalmát Kovács Ferenc bérlőre vonatkozóan, és felhatalmazza
polgármester urat, a szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Haszonbérleti szerződés
Amely létrejött egyrészről Szarvaskő Község Önkormányzata (H-3323 Szarvaskő, Rákóczi
F. u. 1.) képviseletében Barta Győző polgármester, mint haszonbérbeadó (továbbiakban:
Haszonbérbeadó)
másrészről Kovács Ferenc (született: Andornaktálya, 1970. év 12. hó 14. nap; anyja neve:
Kerekes Ildikó, 3323 Szarvaskő, Rózsa út 43. szám alatti lakos) mint haszonbérlő (a
továbbiakban: Haszonbérlő; a Haszonbérbeadó és a Haszonbérlő együttesen a továbbiakban:
Felek)
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1. Haszonbérbeadó a Képviselő-testület 27/2011. (V.17.) számú határozatával módosított,
3/2009.(I.13.) sz határozatának megfelelően legeltetési lehetőséget biztosít a kizárólagos
tulajdonában lévő, Szarvaskő külterületi 155-193 hrsz, 21 hrsz, 22-83 hrsz, rét-legelő,
művelési ágú területeken.
2. Felek a haszonbérleti szerződést határozott időre, 2011. év január hó 01. napjától 2011.
év december hó 31. napjáig terjedő időre kötik. Felek a haszonbérleti díjat a
szerződéskötés évére vonatkozóan 10.000,-Ft/év/számos állat, összegben állapítják meg
a Képviselő-testületnek a (haszon)bérleti díjak mértékéről hozott 27/2011. (V.17.) számú
határozatában
foglaltaknak
megfelelően.
2011. január 01. számos állat darabszám 4 tehén, 9 ló, 2 csikó. A szerződéskötés évére
fizetendő: 130.000,-Ft azaz Egyszáz-harmincezer 00/100 forint.
Felek megállapodnak abban, hogy a haszonbérleti díj megállapításhoz a január 01-i induló
állapot számít, melyet év végén az éves átlag állat darabszám alapján korrigálnak, és a
szerződés
külön
mellékleteként
rögzítik.
A felek megállapodnak abban, hogy kölcsönös szándék esetén, a feltételek újbóli
rögzítése után a szerződés, minden év január 1. napjával meghosszabbítható.
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3. A felek megállapodnak abban, hogy haszonbérleti díjat, a haszonbérlő 2011. július 31.
napjáig köteles megfizetni. A haszonbérleti díj fizetése postautalványon történik a
Haszonbérbeadó Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00103165-00100007 számú
bankszámlájára.
4. Amennyiben a Haszonbérlő a haszonbérleti díjat határidőre nem fizeti meg, úgy
Haszonbérbeadó a hátralékos díj után a késedelem tartamához mért – a jogszabályban
rögzített mértékű - késedelmi kamatot érvényesít Haszonbérlővel szemben. A késedelmi
kamat megfizetése azonban nem korlátozza a Haszonbérbeadónak jelen szerződés 9.)
pontjában meghatározott felmondási jogát.
5. Haszonbérlő 2011. év január hó 01. napján lép a szerződés tárgyát képező bérlemény
birtokába, tudomásul veszi és elfogadja a Haszonbérbeadó (vagy az előző bérlő) által a
helyszínen bemutatott telekhatárokat.
6. Haszonbérlő köteles a haszonbérlet tárgyát képező ingatlant rendeltetésének megfelelően,
szakszerűen használni és gondoskodni arról, hogy a föld termőképessége fennmaradjon.
Jelen pontban foglaltakat a Haszonbérbeadó folyamatosan, határszemlék útján
ellenőrizheti. A területen a Haszonbérlő, emberi felügyelet mellett, vonuló legeltetési
formában, vagy időszakokra villanypásztorral elkerítve legeltethet.
A villanypásztoros lekerítés előtt az Haszonbérbeadó képviselőjével egyeztetni köteles és
csak a megegyezés után (melyet írásban rögzítenek) kezdheti el a terület lekerítését.
A villanypásztorral elkerített területeken, a legeltetés befejezésekor, tisztító kaszálást
köteles végezni, illetve minden általa okozott tájsebet (keréknyom, gödrök, stb.) köteles
kijavítani.
Haszonbérlő e pontban részletezett kötelezettségeinek megszegése a szerződés rendkívüli
felmondására okot adó súlyos szerződésszegésnek minősülnek.
7. Haszonbérlő a bérleményen kizárólag a Haszonbérbeadó előzetes, írásbeli
hozzájárulásával, a vonatkozó jogszabályokban és a településrendezési eszközök által
meghatározott feltételekkel, az illetékes építésügyi hatóság engedélyével létesíthet építési
engedélyezési kötelezettség alá eső ideiglenes gazdasági, vagy más jellegű épületet, egyéb
építményt. Haszonbérlő a bérleményt érintő ültetvénytelepítés, -kivágás vagy az ingatlan
művelési ága megváltoztatásának kezdeményezése esetén köteles a Haszonbérbeadó
előzetes, írásos hozzájárulását beszerezni. Haszonbérlő a bérleményen értéknövelő
beruházást kizárólag a Haszonbérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján végezhet.
A hozzájárulás nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérően végzett értéknövelő
beruházások kapcsán a szerződés megszűnése esetére a Haszonbérlő a Haszonbérbe
adóval szemben követelést nem érvényesíthet, jogosult azonban a bérlemény állagának
sérelme nélkül az értéknövelő beruházást a bérleményről – a birtokbaadás napjáig – saját
költségén elszállítani. Felek a szerződés kapcsán értéknövelő beruházásnak tekintik azt a
ráfordítást, amely az ingatlan értékét (állagát) megóvó ráfordításokon felül annak forgalmi
értékét növeli. Haszonbérlő ezen pontban részletezett kötelezettségeinek megszegése a
szerződés rendkívüli felmondására okot adó súlyos szerződésszegésnek minősülnek.
8. Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a haszonbérelt ingatlanokat alhaszonbérbe,
részesművelésbe, vagy más módon és jogcímen harmadik személynek nem engedheti át.
Haszonbérlő ezen kötelezettségének megszegése a szerződés rendkívüli felmondására
okot adó súlyos szerződésszegésnek minősül.
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9. A szerződés azonnali hatályú (rendkívüli) felmondását vonja maga után, ha Haszonbérlő a
haszonbért, vagy a közterheket az esedékességet követően közölt felszólítás ellenére sem
fizeti meg. Felek megállapodnak abban, hogy önkormányzati-, közösségi célú igény
esetén a haszonbérleti szerződés a Haszonbérbeadó részéről 6 hónapos felmondási idővel
kártalanítás nélkül felmondható. A szerződés ilyen okból történő megszüntetésére okot
adó, azt megalapozó döntés csak önkormányzati rendelet, vagy a Képviselő-testület által
hozott határozat lehet.
10. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése, megszűntetése esetén a Haszonbérlő
köteles a bérleményt a szerződés megszűnését (megszűntetését) követő 10 napon belül
olyan – de legalább a részére történő birtokbaadáskori - állapotban visszaadni, hogy azon
a rendeltetésszerű további gazdálkodás azonnal folytatható legyen. Haszonbérlő köteles a
bérleményt a saját ingóságaitól ezen időpontig kiüríteni. Haszonbérlő általa épített
létesítmények, értéknövelő beruházások sorsát illetően a Felek a 10.) pont szerinti
haszonbérbeadói hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően járnak el. Felek a Haszonbérlő
kiürítési és birtokbaadási kötelezettsége teljesítése biztosítékául késedelmi kötbért kötnek
ki a Haszonbérbeadó javára, amelynek mértéke 1.000,- (Egyezer) Ft/késedelmes nap.
11. A haszonbérleti jogviszony időtartamának lejárta esetén a haszonbérlet folytatására
irányuló kérelmet a szerződés lejárata előtt legalább 30 nappal korábban kell a
Haszonbérbeadónál írásban kezdeményezni.
12. Haszonbérlő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos
személyes adatai a Haszonbérbeadónál vezetett nyilvántartásban rögzítésre kerüljenek,
azokat a vonatkozó jogszabályok személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
rendelkezéseinek figyelembe vételével a Haszonbérbeadó jogosult kezelni és azokról
harmadik személy részére adatot szolgáltatni.
13. Haszonbérlő kötelezettsége, hogy a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően az ingatlanhasználattal összefüggő hatósági bejelentéseket és regisztrációkat
határidőn belül kezdeményezze.
14. Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a legeltetésre használt területekre kötelezettséget nem
vállalhat, ezeket fedezetként, önrészként be nem számíthatja, továbbá pályázatban, vagy
bármilyen irányú kötelezettségben csak a Haszonbérbeadó egyetértésével és
hozzájárulásával szerepeltetheti.
15. Haszonbérlő a lakóhelye megváltozását, annak megtörténte után 30 napon belül a
Haszonbérbeadónak köteles bejelenti. A bejelentés megtörténtéig valamennyi – a
Haszonbérlő fent megjelölt címére postázott küldeményt a Felek közöltnek, az ahhoz
fűződő joghatások kiváltását megalapozónak tekintenek. A Haszonbérbeadó részéről a
Haszonbérlő fenti címére könyvelt levélpostai küldeményként (tértivevényesen) küldött
iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az
iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta, vagy ismeretlen helyre költözött (és
lakcímváltozását a Haszonbérbeadó felé a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem
jelentette be).
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16. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataik megtételéhez, valamint a
szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a kellő felhatalmazással bírnak, ezért a
szerződés érvényességéhez és hatályba lépéséhez további jóváhagyásra, engedélyre vagy
jognyilatkozatra nincs szükség.
17. Jelen szerződés módosítása csak a Felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes.
A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész
szerződés érvénytelenségét, Felek az érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori
ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. A Felek között a
szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak
írásban érvényes és joghatályos. A szerződéssel kapcsolatban Felek között felmerülő vitás
kérdéseket Felek elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, amennyiben az nem
vezetne eredményre, úgy egy esetleges peres eljárás esetére – hatáskörtől függően kikötik az Egri Városi Bíróság, illetve a Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
18. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv, az 1994. évi
LV. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2004. (IV.06.) számú önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.

Felek a Haszonbérleti szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Kelt Szarvaskőn, 2011. július hó 12. napján

…………………………………..
Szarvaskő Község Önkormányzata
képviseletében
Barta Győző polgármester
Haszonbérbeadó

……………………………………
………………………………
Haszonbérlő

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.) ……………………………………………..

2.) ………………………………………

……………………………………………...
Név, lakcím

………………………………………
Név, lakcím
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Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Kovács Ferenc a keselyűbérci tábor területén is legeltetett,
és emiatt egy cserkészcsapat visszamondta az ottani táborozást, mely 150 e forint összegű
bevételi kiesést jelent az önkormányzatnak. Azt ígérte, hogy a területet kitakarítja, rendbe
teszik és beszél a cserkészcsapat képviselőjével.
Amennyiben meghiúsul a táborozás, az egy új helyzet, arról külön kell beszélni. Folyamatos
ellenőrzés alatt kell tartani a legeltetést. Ezt szóban közlésre került felé.
Lőrinc József
Javasolja írásban tájékoztatni az elhangzottakról Kovács Ferencet.
Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megérkezett a véleményezés a Kroda Kft-vel kapcsolatos
folyamatban lévő kérdéses pontokkal kapcsolatban.
Javaslom átadni a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságnak.
Barta Győző
Elmondja, hogy az Andromeda Travel, Székesfehérvári utazási Iroda a falunapra felajánlott 2
db 4 fős szállást Görögországba, amiért a Falunapon reklámot kérnek.
Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megérkezett a Balatonedericsi testvértelepülés falunapi
meghívója és programja.

20:30 órakor megérkezett Benkó Dániel képviselő úr.
Barta Győző
Elmondja, hogy a Dynamic Kft-től vár árajánlatot, mely eddig még nem érkezett meg. Ha
elfogadja a testület, legyen meg a nyugodóba a néhány autó zúzalék, a belterületi utak
kátyúzása (4 m3 anyag erejéig) legyen meg, útpadkázás és minden kátyú amibe nem jut
aszfalt, annak a betömése, a part fölfelé, a kanyar, melyet elmosott a víz, az utána lévő lapály,
illetve ha belefér a vállós kút előtti szakasz, áteresz, 2 millió forint összegig.
A megbeszéltek alapján kerül a szerződés aláírásra.
Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy érkezett egy megkeresés az Önkormányzathoz. Az elmúlt
hónapban a mobil flotta egyes tagjainak korlátozták a hívásait, mert a csoportból egy néhány
előfizető nem fizette be határidőre a számlát. Sajnos nem csak azokat az előfizetéseket
korlátozták, akik nem fizettek határidőre, hanem a flotta olyan tagjait is, akik rendesen fizetik
a számlájukat.
Megkeresi az Önkormányzat írásban a szolgáltatót, ennek a helyezetnek a rendezésére.
Barta Győző
Elmondja, hogy mezőgazdasági területek kaszálására, művelésére a Ben-Túr Bt-től kaptunk
árajánlatot. Kérdése, hogy kérjünk e még mástól ajánlatot. Az elmúlt 5 évben a Bt-vel jól
működő volt a munkakapcsolat.

Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2011. június 16.
napján átvett árajánlat alapján a Ben-Túr Bt-vel szerződés köt a mezőgazdasági területek
művelésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat a szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Szavazás: 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozat elfogadva

34/2011. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2011. június 16.
napján átvett árajánlat alapján a Ben-Túr Bt-vel szerződés köt a mezőgazdasági területek
művelésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat a szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Barta Győző
Kérdezi, hogy van e még a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk.

Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2011. július 19. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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