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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes,
nyilvános üléséről

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:

- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gálné
Tatár Mária, Gulyásné Sági Julianna, Horváthné Kádár Judit Katalin, Vida Miklós,
Zavarkó Zoltán.

- tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző

Tarnóczi József polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, megállapítom, hogy
a testület határozatképes. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Kiss Krisztiánt bíz-
zuk meg, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőknek Zavarkó Zoltán, illetve Vida Miklós képviselő
urakat javaslom. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, és Zavarkó Zoltánt és Vida Miklóst a jegyzőkönyv-
hitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:

Kérem, hogy a kiküldött napirendhez képest az alábbi eltéréssel fogadjuk el a napirendet:

1. napirendi pont: Németh Endre földvásárlási kérelmével kapcsolatos döntés
2. napirendi pont: Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről
3. napirendi pont: Végső döntés az iskola és az óvoda átszervezésével kapcsolatban
4. napirendi pont: Iskola Alapító Okiratának elfogadása
5. napirendi pont: Óvoda Alapító okiratának elfogadása
6. napirendi pont: Intézményvezető magasabb vezetői megbízásának visszavonása és vezetői
pályázat kiírása
7. napirendi pont: Megbízás iskola átmeneti vezetésére
8. napirendi pont: Megbízás óvoda átmeneti vezetésére
9. napirendi pont: Új szociális rendelet megalkotása
10. napirendi pont: Együttműködési megállapodás megkötése a kisebbségi önkormányzatok-
kal
11. napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat és a közbeszerzési terv megalkotása
12. napirendi pont: Svéd adomány szállításáról döntés
13. napirendi pont: Riasztóval kapcsolatos döntés
14. napirendi pont: Egyebek

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ismertetett napirendi
pontokat.
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1. np:// Németh Endre földvásárlásával kapcsolatos döntés

Tarnóczi József polgármester:

Tisztelettel köszöntöm Németh Endre urat. A korábbi ülésen már tárgyaltuk az ügyet, akkor
úgy döntöttünk, hogy azt a bizonyos területet négyszázezer forintért adnánk el. Németh úr
most azért jött, hogy személyesen is elmondhassa a véleményét és az érveit azzal kapcsolat-
ban, hogy miért szeretné, ha kétszázezer forintért adnánk el neki a földet. Az öné a szó!

Németh Endre lakos:

Köszönöm polgármester úr! Már mindenki átlapozta egy kicsit. Amit tudni kell, ez az épület
árvízkárosult. Faszerkezet van, ezt én 2006-ban építettem. A vízügyi szakemberek is azt
mondták, hogy ezt el kell bontani, mert a gát vonalában van  hodály ott van. A probléma,
hogy ez az áttelepítés mind költség. Máshova én az épületet nem tudom helyezni, ezért lenne
szükségem a szomszéd telekre. Sedenszki úrnak van egy írásbeli nyilatkozata, hogy hozzájá-
rul a hodály Emese portájára való építését. Az anyagi része. Tudom, hogy nem sok 200 ezer
forint, mondjam azt, hogy ilyen viszontagságos év után én többet nem tudok ajánlani. Renge-
teg a veszteségem, nem kaptam támogatást. Ezt így átvészelni, nem egyszerű. Nem akarok
pénzbeli nagyságrendekről beszélni, de kb. 2 millió ft károm van. Ebben elhullás, állatorvosi
költség stb. Kis gazdaságból kigazdálkodni nehéz. Mégis mérlegelni kellene, hogy öttagú
családban élek, én vagyok a családfenntartó, a feleségem nem kap jövedelmet, a fiam szintén
nem dolgozik, nincs munkahelye, magyarán mondva mi ebből élünk. Ha ez nem valósul meg
ez a telek, ez ellehetetlenedést jelent. Ha nincs hova építeni, akkor ezt fel kell számolni, saj-
nos áron alul. Arra kérek mindenkit, hogy gondoljon erre. Sajnos nincs több pénzünk.

Tarnóczi József polgármester:

Nincs valami javaslatod, hogy ezen az áron valamit módosítsál?

Németh Endre lakos:

Ha megtehetném, megtenném, én sosem voltam is segélyért. A hodályt felépíteni nagy költ-
ség. Felelőtlenség volna a dupláját ajánlani.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Nem volt könnyű helyzetben a képviselő-testület akkor sem, amikor a korábbi javaslatod hoz-
tad, amely a piaci ár töredéke.

Németh Endre lakos:

Az az utca ónodi viszonylatban sem a frekventált helyekhez tartozik. Ne firtassuk mennyit ér
ott egy telek.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Egy köztes megoldást kellene találni. Esetleg a többit kölcsön formájában kellene megoldani.
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Németh Endre lakos:

Ez megint lobbizás a részetekről. Az árvíznél a traktoraimmal hordtuk a homokzsákot, az ön-
indítóm tönkrement, ezt sem kértem el az önkormányzattól. Visszafele is tolerálni kellene.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Ezzel a konstrukcióval kapcsolatban. Van ugye egy vételi szándék, önkormányzati tulajdonú
telekre, meglehetősen áron alul. Azért, hogy elkerüljük a hűtlen kezelés és valamiféle mutyis
dolog látszatát, néhány dolgot tisztázni kellene. Egyik megoldás a kapitalista világban, amikor
a vevőnek nincs elegendő pénze a vásárlásra, a hitel. De, azért, hogy ne jelentsen ez nagy
megterhelést a vevőnek, akár az önkormányzat talán belemenne a késleltetett adásvételbe is, a
fennmaradó összegeket részletekben is fizethetné. Végig kell gondolni minden lehetséges
megoldást, nehogy a végén valaki feljelentsen akárkit.

Németh Endre lakos:

Azt gondolom, hogy nincs oka senkinek, hogy ebben kételkedjen. Benne voltam az újságban,
hogy milyen mostoha körülmények között voltam. Úgy gondolom, hogy ezt ő nyilvánosságra
merte hozni, ez nem arról szól, hogy én összejátszom bárkivel.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Nézze, nem bántásból, nem számít, hogy ki milyen anyagi helyzetben van, sok szegény ember
él a faluban. Azt kell nézni, amit a tények diktálnak.

Németh Endre lakos:

Van –e az önkormányzatnak pénze arra, hogy a lerobbant épületeket rendbe tegye? Hiába
csinálok kerítést, ha elviszik a tyúkot. Ki fog arra vigyázni? Igaz, hogy nem sok 200 ezer fo-
rint. Hozok egy durva hasonlatot. Nem volt pénzem a télen a takarmányra, és húszezer forin-
tot ért egy anyajuh, 15ért odaadtam- sajnos ilyen világot élünk, máról holnapra élünk.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Én teljesen egyetértek azzal, amit elmondtál. Támogatom, hogy segítsünk. Végig éltem én is
az árvizet. Maximálisan megértem, de a jegyző úr a törvényről szólt. Áron alul eladhatjuk –e
a telket ez a kérdés, ennyiről szól a dolog.

Németh Endre lakos:

Én nem így gondolom. Ez nem bűn szerintem. Az állattartáshoz rettentő nagy akarat kell. Sok
ember már lerakta volna a lantot.

Gálné Tatár Mária képviselő:

A múlt testületi ülésen nekem is az volt a véleményem, hogy 200 ezer forint kevés egy
tewlewkétrt. Ezek az érvek, amelyeket most elmondott, nagyon meggyőzőek. Az, hogy nem
kértek még semmiféle segítséegt, nem jöttek segélyért, akkor én átértékeltem magamban a
véleményem, ha van rá lehetőség, akkor segítsünk.



- 4 -

Tarnóczi József polgármester:

Ez technikailag úgy nézne ki, hogy ne érjen vád minket, hogy bejegyeztetjük rá legalább két
évre a terhelési tilalmat, csinálni egy környezettanulmányt, colastól igaztolást kérni, hogy ez
problémás, indokolt az elbontás stb., azért, hogy szakmai érvek legyenek. Ebből a telekből,
bár a kisajátítási árakat még nem tudom, de kb. 1000 forint per négyzetmétert adnak érte. Ra-
gozzuk még vagy szavazzunk? A fenti feltételekkel szavazzunk?

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Én a magam részéről nem támogatom az áron aluli eladást.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Azt úgy nem lehetne, hogy kétszáz a vételár, kétszáz a támogatás?

Tarnóczi József polgármester:

Nem gondolom, hogy ez akkora nagy törvénysértés, le lehet ezt dokumentálni úgy, hogy ez
minden fórumon megállja a helyét. Összességében, azért, hogy mindenki megnyugodjon, utá-
najárunk ügyvéden keresztül, hogy milyen konstrukcióban valósulhat meg ez az adásvétel,
hogy ne merüljön fel semmilyen „bunda-gyanú2 az ügyben. Ez egy jogi procedúra, aminek le
kell folynia. Amennyiben ezek a törvényi feltételek megvalósulnak, elindíthatjuk –e ezt a pro-
cedúrát? Ha nincs akkor szavazzunk, azzal a kikötéssel, hogy alátámasztva, minden rendelke-
zésre áll, akkor megkössük –e 200 ezer forintért?

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megtárgyalta Németh Endre ingatlanvásárlással kapcsolatos beadványát
- úgy döntött, hogy a felajánlott 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forintos vételárat abban az

esetben hagyja jóvá, amennyiben a megbízott jogi szakértő az eset összes körülményét
mérlegelve nem talál akadályt az adásvétel lebonyolításával kapcsolatban

- a jogi szakértő jóváhagyása esetén felhatalmazza a polgármestert az adásvétel megkötésé-
re

határidő: 2011. december 31. felelős: polgármester

2. np:// Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről

Tarnóczi József polgármester:

A családsegítő szolgálat megküldte a beszámolóját. Most jobb a kapcsolat a szolgálattal. Az
anyag írásban kiment. Van kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a
beszámolóról!



- 5 -

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megvitatta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évéről szóló beszámolót

- azt a kiküldött anyaggal megegyezően elfogadja.

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. np:// Végső döntés az iskola és az óvoda átszervezésével kapcsolatban

Tarnóczi József polgármester:

Korábban volt egy elvi döntésünk az intézmény átszervezéssel kapcsolatban. Ehhez sok do-
kumentumot kellett beszerezni, többek között megyei önkormányzati döntés is kellett hozzá.
Ezek a papírok most rendelkezésre állnak. Így a végső döntést most kell meghozni, amely
több részből áll. Ebben van megszüntető okirat elfogadása, alapító okiratok elfogadása, tekin-
tettel arra, hogy két új intézmény jön létre, vissza kell vonni Gálné Tatár Mária intézményve-
zető asszony megbízását, ki kell írni új pályázatot, valamint meg kell bízni az ideiglenes in-
tézményvezetőket. Már ezerszer átrágtuk a dolgokat, amennyiben nincs újabb kérdés, akkor
kérem, hogy szavazzunk a fentiekről.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy a Lorántffy Zsuzsanna Általános Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvodát a
korábbiakban elfogadott elvi döntés szerint átszervezi

- az átszervezés során a jelenleg egy OM azonosítóval rendelkező intézményt oly mó-
don bontja ketté, hogy az iskolai feladatokat egy önálló OM azonosítóval rendelkező
két tagintézményből álló iskola intézmény, míg az óvodai feladatokat egy saját OM
azonosítóval rendelkező, önálló, három tagintézményből álló óvodai intézmény látja
majd el

- felhatalmazza a polgármestert az átszervezéshez szükséges dokumentációk, illetve
iratok aláírására

- továbbra is támogatja Nagycsécs Község Önkormányzata által fenntartott óvoda
csatlakozását a közös fenntartású óvodai intézményegységhez

- a fentiek alapján az intézmény átszervezése okán a következő átalakító/megszüntető
okiratot fogadja el:
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Átalakító, Megszüntető Okirat

Ónod Község Önkormányzatának és Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda, mint közoktatási intézmény megszünte-
tésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  95. § (1), (3) bekezdései a 96. §
és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (2)
bekezdése alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezé-
seire az alábbi átalakító, megszüntető okiratot adja ki:

 1. A megszűnő költségvetési szerv megneve-
zése:

Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda

 2. OM azonosító: 029130

 3 Székhelye: 3551 Ónod, Nyéki u. 4.

 4. Irányító szerv neve, székhelye: Ónod Község Önkormányzata

3551 Ónod, Rákóczi u. 64.

Igrici Község Önkormányzata

3459 Igrici, Kossuth u. 57.

5. Megszüntető szerv neve, székhelye: Ónod Község Önkormányzata

3551 Ónod, Rákóczi u. 64.

Igrici Község Önkormányzata

3459 Igrici, Kossuth u. 57.

6. Megszűnés időpontja: 2011. június 30.

7. Megszüntető határozat száma: 27/2011.(V. 30.) önkormányzat határozat
(Ónod)

38/2011.(V. 30.) önkormányzat határozat
(Igrici)

8. Az átalakítás módja: Szétválás

9. A megszüntetés oka: A közfeladat más szervezetben hatékonyab-
ban teljesíthető.
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10. A jogutód neve, székhelye: Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

3551 Ónod, Nyéki u. 4.

Homokvár Napközi Otthonos Óvoda

3551 Ónod, Iskola u. 2.

11. A megszüntetett szerv (és jogi személyiségű
szervezeti egysége(i) által ellátott közfel-
adat jövőbeni ellátása:

A jogutód intézmények látják el az alapfokú
oktatás, valamint az alapfokú nevelés fel-
adatait az alapító okirat szerint.

A megszüntetett Lorántffy Zsuzsanna Álta-
lános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény és Napközi Otthonos Óvoda alapfel-
adatainak ellátásáról 2011. július 1. napjától
egyrészt a Lorántffy Zsuzsanna Általános,
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
másrészt a Homokvár Napközi Otthonos
Óvoda, mint jogutód intézmény gondosko-
dik, figyelemmel a feladatok hatékonyabb
ellátására

12. A továbbiakban ellátásra nem kerülő köz-
feladatok indokai:

A megszüntetett szerv minden közfeladata
ellátásra kerül.

13. Kötelezettségvállalás: Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2011. június 15-ig vállal-
hat. (Az éves költségvetés időarányos ösz-
szegének erejéig.)

14. Rendelkezések

a.) a vagyoni jogok és kötelezettségek te-
kintetében

Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda leltár szerinti felszerelései,
ingóságai a jogutód intézmény tulajdonába
kerülnek.

Jogai és kötelezettségei (ide értve a követe-
léseket, kötelezettségeket, beleértve a polgá-
ri jogokat is) a jogutód intézményeket illetik
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b.) a tartozások tekintetében:

és terhelik.

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § (1) és (2) bekezdés szerinti bizonyla-
tok megőrzése a jogutód intézményeket ille-
tik és terhelik.

A költségvetési előirányzatok felett az alapí-
tói jogokat gyakorló Ónod Község, és Igrici
Község Önkormányzata rendelkezik.

Az intézmény használatában lévő ingatla-
nokkal kapcsolatban a tulajdonosi jogokat
Ónod Község, Igrici Község Önkormányza-
ta gyakorolja.

A tartozások tekintetében a jogutód intéz-
mény felel.

15. Foglalkoztatottakról való rendelkezés:

A közalkalmazotti jogviszonyban és a munkajogviszonyban foglalkoztatottakat a jogutód
intézmények 2011. július 1. napjától közalkalmazotti, illetve munkajogviszonyban foglal-
koztatja tovább.

Ónod, 2011. május 30.

A Megszüntető Okiratot Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2011. (V.
30.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.

A Megszüntető Okiratot Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2011. (V.
30.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.

4. np:// Iskola Alapító Okiratának elfogadása

Tarnóczi József polgármester:

A fentiek szerint szavazzunk az iskola alapító okiratának elfogadásáról!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy az oktatási feladatokat továbbra is közös fenntartású intézmény kereté-
ben látja el, amelyet Igrici Községgel közösen tart fenn.



- 9 -

- Az új iskolai intézmény alapító okiratát a következők szerint hagyja jóvá:

A L A P Í T Ó  O K I R A T

Ónod és Igrici Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3) és 96. § (2) bekezdése, továbbá a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító
okiratot adja ki:

1. Az intézmény megnevezése:

Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény

2. Az intézmény rövid neve:

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
OM azonosító:

3. Az intézmény székhelye:

Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény
3551 Ónod, Nyéki út 4.
Általános Iskola 1-8 évfolyam
Felvehető maximális gyermeklétszám: 300 fő

4. Tagozat megnevezése:

nappali tagozat

5. Az intézmény tagintézményei:

a.) Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3459 Igrici, Kossuth út. 71.
Általános Iskola 1-8 osztály
Felvehető maximális gyermeklétszám: 160 fő

6. Az intézmény közvetlen jogelődje:

Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú    Mű-
vészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
    3551 Ónod, Nyéki út 4.

7. Az intézményt alapító szervek nevei:

Ónod Község Önkormányzata, 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
 Igrici Község Önkormányzata, 3459 Igrici, Kossuth u. 57.
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8. Az intézmény alapításának ideje, formája:

2011. július 1-től közös igazgatású közoktatási intézmény
9. Az intézmény fenntartóinak neve és címe:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata 3459 Igrici, Kossuth út 57.

10. Az intézmény irányító szerveinek neve és címe:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
 Igrici Község Önkormányzata 3459 Igrici, Kossuth út 57.

11. Az intézmény működési területe:

Ónod, Igrici Községek közigazgatási területe

12. Felügyeleti szerve:

Ónod, Igrici Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei

13. Az intézmény típus szerinti besorolása:

1.) a tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató Költségvetési Szerv

2.) a közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény

a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül közintéz-
mény

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő.

14. Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

15. Gazdálkodási jogköre:

A szerv a gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel részben önállóan működő, marad-
ványérdekeltségű költségvetési szerv. E besorolása azonban nem érinti az intézmény szakmai
önállóságát, jogi személyiségét. Az intézmény működését az éves költségvetés biztosítja. Az
intézmény működését az éves költségvetés keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják,
melyet évente Ónod és Igrici Önkormányzata által létrehozott intézményfenntartó társulás
Társulási Tanácsa hagy jóvá a társulási megállapodás szerint.

16. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendjére az alábbi szabályok vonat-
koznak:
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Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetőjét, az igazgatót nyilvános
pályázat útján Ónod Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok figye-
lembevételével nevezi ki, menti fel, vonja felelősségre.
Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetője tekintetében az egyéb mun-
káltatói jogokat Ónod Község polgármestere gyakorolja.
Az intézmény vezező közalkalmazottai tekintetében a kinevezési és felmentési jogokat a Tár-
sulási Tanács jogszabály szerinti bevonásával az intézményvezető gyakorolja.

17. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:

Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem folytathat.

18. Az intézmény közoktatási funkciót lát el, alaptevékenységei a jogszabályban megha-
tározott közfeladatok.

18.1. ezen belül iskolai feladatok:

a) Az intézmény feladata az általános műveltséget megalapozó alsó, vagy elemi szintű és alsó
középfokú nevelés és oktatás.

b) A nevelés-oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességeinek és tehetségének
megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást.

c) Az intézmény vállalja integrált keretek között az alábbi kategóriák alapján a sajátos nevelé-
si igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását:
- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és
nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességű tanulók integrált oktatását;
- enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatását,
- testi fogyatékos tanulók integrált oktatását,
- érzékszervi fogyatékos tanulók integrált oktatását (ezen belül gyengén látó és gyengén halló
gyermekek esetében),
- tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatása.
- Vállalja az iskolai rendszerű szakképzést az alapfokú iskolai végzettség megszerzését köve-
tően, a 8. évfolyam után. A tankötelezettség teljesítésének, az ilyen korú gyermekek szellemi,
testi fejlődésének biztosítása, az egészséges életmód kialakításának segítése.

- Meghatározott évfolyamokon egyes tantárgyak, idegen nyelvek magasabb szintű oktatása
csoportos formában, emelt óraszámban.

- Két tannyelvű oktatás
- Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatai: magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás, külön
pedagógiai program alapján.

- Az oktatási miniszter által kiadott, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és
képesség kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere alapján végzett nevelés-
oktatás.
- A hátrányos helyzetű gyermekek tehetségének kibontakoztatása, képességeinek fejlesztése
- A napközi otthoni ellátás biztosítása.
- Iskolai intézményi étkeztetés.
- Diáksport megszervezése.
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- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése.

Ezen belül különösen az alábbi főbb területek:

- Napközi otthonos foglalkozás megszervezése
- Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, társadalmi beilleszkedését segítő foglalkozások
megtartása
- Nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó tanulók felzárkóztató oktatása külön tanórai foglalko-
zásának megszervezése
- Művészeti ág: zene
- Tanszakok: zenei előkészítő, zongora hangszeres, zongora szolfézs
- Alapfokú művészetoktatás keretében 2 évfolyamos zenei előképző, 6 évfolyamon zongora
hangszeres, szolfézs szakoktatás történik.
- Alapfok hangszeres tanszakok: furulya, citera, szintetizátor, zongora. Alapfokú képzőművé-
szeti és alapfokú táncművészeti oktatás. Az alapfokú művészeti oktatás részét képezi: tanulói,
tanári hangversenyek rendezése, lebonyolítása, szakmai versenyeken való részvétel előkészí-
tése, szervezése, tanulók és tanárok közreműködése községi rendezvényeken
- Alapfokú zenei oktatás keretében felvehető maximális gyermeklétszám 50 fő, melynek leg-
alább 90%-a az általános iskolai oktatásban részesülő gyermekek közül kerüljön ki.
- Igény esetén felnőtt korúak alapműveltségi oktatásának megszervezése
- Tehetséggondozás, felzárkóztatás
- Számítástechnikai képzés
- Idegen nyelvek oktatása
- Ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók (enyhe fokban hallássérült,
gyengén látó, autista tünetekkel rendelkező, testi fogyatékos, a megismerés és viselkedés fej-
lődésének súlyos és tartós rendellenessége miatt gondozásba vett) nevelésével-, oktatásával,
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat
- Biztosítja az SNI tanulók részére a fogyatékosság típusának megfelelő a különleges gondo-
zás egyéb feltételeit a szakértői véleményekben előírtak szerint, a kiemelt normatíva terhére.
- Lehetőség szerint szervezi, biztosítja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók ellátását
- A helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével- a
jogszabályokban előírtak illetve a fenntartó önkormányzat kívánalmai alapján- kialakítja ne-
velési rendszerét
- Az egészséges életmód, valamint a kulturált szabadidő eltöltés követelményeinek, feltételei-
nek figyelembevételével gondoskodik a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról
- Ellátja a gyermek-és ifjúságvédelemből ráháruló feladatokat
- Biztosítja a napközi otthonos ellátást, szükség szerint a tanulószobai szolgáltatást
- Biztosítja a tanulói és munkahelyi étkeztetést.
- Biztosítja az ingyenes tankönyvellátást az arra jogosultaknak

Kiegészítő tevékenység

- Művészeti, sport tanfolyamok szervezése önköltséges formában
- Az intézmény helyiségeinek, egyes eszközeinek alkalomszerű hasznosítása
- Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást szervezhetnek.

Kiegészítő tevékenység:

- Néptánc, moderntánc oktatás,
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- Logopédia
- Hittan oktatás,
- Népi hagyományőrzés

18.2. Közművelődési feladatok:

- A lakóterületen réteg specifikus közművelődés szervezése, irányítása

Ezen belül:

- Értékközvetítés, kultúraterjesztés,
- Nevelő-oktató munka segítése,
- Gyermekek csoportos foglalkoztatásai,
- Kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
- Nemzeti és társadalmi ünnepek, rendezvények szervezése,
- Szabadidő kulturális célú eltöltési feltételeinek biztosítása.

18.3. Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok:

- Étkeztetés;
- Alapfokú oktatási intézmények tanulói részére nyári foglalkoztatás szervezése;
- E tevékenységek a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak szerint az alapellátási
feladatok színvonalát szolgáló előirányzatok kiegészítése céljából folytathatók;
- Veszteségesen az alapfeladatok előirányzatai rovására tevékenység nem folytatható

19. Az intézményegységek szakmailag önálló szervezeti egységek. Minden olyan kérdés-
ben döntenek, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

20. A feladatellátást szolgáló vagyon:

                  a.) Ónod, Nyéki út 4. szám alatt lévő általános iskola
                       helyrajzi szám: 704.

                  b.) Igrici, Kossuth út 71. szám alatt található általános iskola
                       helyrajzi száma: 453.

A vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.

21. A vagyon feletti rendelkezés joga

- A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat a tulajdonos települési Önkormányzat gya-
korolja. Az intézményvezetője köteles az egyes vagyonhasznosítás során ezen alapító okirat-
ban meghatározott alaptevékenység ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont.

- Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyak tekintetében az értékesítési, bérbeadási
jogosultságait az Önkormányzat vagyonáról vagyongazdálkodásáról szóló rendelet határozza
meg.
22. Az intézmény megszüntetése
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Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.

23. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:

23.1. Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 3551 Ónod, Nyéki út 4.

23.2.  Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Tompa Mihály Tagiskolája 3459 Igrici, Kossuth
út 71.

24. Államháztartási szakfeladatok rendje 2009. május 14-től

801313 Alapfokú művészetoktatás

25. Államháztartási szakfeladatok rendje 2010. január 1-től:

562913 Iskola intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4.

évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai neve-
lése, oktatása (1–4. évfolyam)
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1–4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8.

évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai neve-
lése, oktatása (5–8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
855911 Általános iskola napközi otthoni nevelés
855912 SNI tanulók napközi otthoni nevelés
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók iskola napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskola tanulószobai nevelés
855915 SNI tanulók tanulószobai nevelés
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelés

552 323 Iskola étkeztetés
552 411 Munkahely étkeztetés
801 214 Iskolai nevelés
801 225 SNI gyermek iskolai nevelés
805 113 Napközi és Tanulószoba
851 912 Iskolai egészségügyi szolgáltatás
924 025 Diáksport
924 036 Konditerem
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931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
931301 Szabadidősport- tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

26. Szakágazati besorolás (államháztartási szakágazat szám)

852010 – alapfokú oktatás

27. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatottak
többsége (pedagógus) közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonyára nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó, illetve a foglalkoztatás megbí-
zásos jogviszony keretében is történhet.

28. Záradék

Az Alapító Okirat a fenti szöveggel 2011. július 1-jétől hatályos.

Az Alapító Okiratot Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2011. (V. 30.)
számú önkormányzati határozattal elfogadta.

Az Alapító Okiratot Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a x/2011. (V. 30.)
számú önkormányzati határozattal elfogadta.

2011. május 30.

5. np:// Óvoda Alapító okiratának elfogadása

Tarnóczi József polgármester:

Folytassuk az óvoda alapító okiratának elfogadásával!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy az óvodai nevelési feladatokat továbbra is közös fenntartású intézmény
keretében látja el, amelyet Igrici és Nagycsécs Községekkel közösen tart fenn.

- Az új iskolai intézmény alapító okiratát a következők szerint hagyja jóvá:

A L A P Í T Ó  O K I R A T



- 16 -

Ónod, Igrici és Nagycsécs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3) és 96. § (2) bekezdése, továbbá a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt)
alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény megnevezése:

Homokvár Napközi Otthonos Óvoda

2. Az intézmény rövid neve:

„Homokvár” Óvoda
OM azonosító:

3. Az intézmény székhelye:

Homokvár Óvoda
3551 Ónod, Iskola u. 2.
Csoportok száma: 4
Felvehető maximális gyermeklétszám: 117 fő

4. Tagozat megnevezése:

nappali tagozat

5. Az intézmény tagintézményei:

a.) „Százszorszép” Óvoda
3459 Igrici, Kossuth út. 54.
Csoportok száma: 2
Felvehető maximális gyermeklétszám: 60 fő

b) Napközi Otthonos Óvoda
3598 Apponyi u. 19.
Csoporok számat: 2
Felvehető maximális gyermeklétszám: 60 fő

6. Az intézmény közvetlen jogelődei:

a) Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
    3551 Ónod, Nyéki út 4.

7. Az intézményt alapító szervek nevei:

Ónod Község Önkormányzata, 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata, 3459 Igrici, Kossuth u. 57.
Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi u. 50.

8. Az intézmény alapításának ideje, formája:
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2011. július 1-től közös igazgatású közoktatási intézmény

9. Az intézmény fenntartóinak neve és címe:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata 3459 Igrici, Kossuth út 57.
Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi u. 50.

10. Az intézmény irányító szerveinek neve és címe:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata 3459 Igrici, Kossuth út 57.
Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi u. 50.

11. Az intézmény működési területe:

Ónod, Igrici, Nagycsécs Községek közigazgatási területe

12. Felügyeleti szerve:

Ónod, Igrici, Nagycsécs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei

13. Az intézmény típus szerinti besorolása:

1.) a tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató Költségvetési Szerv

2.) a közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény

a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül közintéz-
mény

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő.

14. Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

15. Gazdálkodási jogköre:

A szerv a gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel részben önállóan működő, marad-
ványérdekeltségű költségvetési szerv. E besorolása azonban nem érinti az intézmény szakmai
önállóságát, jogi személyiségét. Az intézmény működését az éves költségvetés biztosítja. Az
intézmény működését az éves költségvetés keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják,
melyet évente Ónod, Igrici, Nagycsécs Önkormányzata által létrehozott intézményfenntartó
társulás Társulási Tanácsa hagy jóvá a társulási megállapodás szerint.
16. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendjére az alábbi szabályok vonat-
koznak:
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Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetőjét, az óvodavezetőt nyilvános
pályázat útján Ónod Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok figye-
lembevételével nevezi ki, menti fel, vonja felelősségre.
Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetője tekintetében az egyéb mun-
káltatói jogokat Ónod Község polgármestere gyakorolja.
Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács jogsza-
bály szerinti bevonásával az intézményvezető gyakorolja.

17. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:

Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem folytathat.

18. Az intézmény közoktatási funkciót lát el, alaptevékenységei a jogszabályban megha-
tározott közfeladatok.

18.1. ezen belül óvodai feladatok:

a) Nem fogyatékos gyermekek óvodai nevelése
b) Három éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig – jogszabályi rendel-
kezés szerint- legfeljebb nyolc éves korig a gyermekek intézményes nevelése, gondozása,
iskolai életmódra felkészítése.

Kiemelt feladata:

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, és a hátrányos helyzetű gyermekek személyi-
ségének fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása, képességeinek fejlesztése felzárkóztatása, a
gyermekvédelemből az intézményegységre háruló feladatok ellátása
- Nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztató nevelése, oktatása külön
program alapján
- Ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (enyhe fokban hallássérült, gyengén
látó, autista tünetekkel rendelkező, beszédfogyatékos, testi fogyatékos, a megismerés és visel-
kedés fejlődésének súlyos és tartós rendellenessége miatt gondozásba vett) nevelésével- okta-
tásával kapcsolatos feladatokat (Igrici óvodai tagintézmény nem látja el)
- Lehetőség szerint szervezi, biztosítja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő gyermekek felzárkóztató nevelését.

19. Az intézményegységek szakmailag önálló szervezeti egységek. Minden olyan kérdés-
ben döntenek, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

20. A feladatellátást szolgáló vagyon:

                  a) Ónod, Iskola u. 2. szám alatt található óvoda
                       helyrajzi szám: 704.

                  b) Igrici, Kossuth út 54. szám alatt található óvoda
                      helyrajzi szám: 439

                  c) Nagycsécs, Apponyi u. 19. szám alatt található óvoda
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                       helyrajzi száma: 3

A vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.

21. A vagyon feletti rendelkezés joga

- A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat a tulajdonos települési Önkormányzat gya-
korolja. Az intézményvezetője köteles az egyes vagyonhasznosítás során ezen alapító okirat-
ban meghatározott alaptevékenység ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont.

- Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyak tekintetében az értékesítési, bérbeadási
jogosultságait az Önkormányzat vagyonáról vagyongazdálkodásáról szóló rendelet határozza
meg.

22. Az intézmény megszüntetése

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.

23. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:

23.1. Homokvár Napközi Otthonos Óvoda 3551 Ónod, Iskola u. 2.

23.2. Homokvár Napközi Otthonos Óvoda „Százszorszép” Tagóvodája 3459 Igrici, Kossuth
út 54.

23.3. Homokvár Napközi Otthonos Óvoda „Százszorszép” Tagóvodája Nagycsécs, Apponyi
u. 50.

24. Államháztartási szakfeladatok rendje 2009. május 14-től

25. Államháztartási szakfeladatok rendje 2010. január 1-től:

562912 Óvoda intézményi étkeztetés
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
552312            Óvodai intézményi közétkeztetés
26. Szakágazati besorolás (államháztartási szakágazat szám)

851020 – óvodai nevelés

552 312 Óvoda étkeztetés
801 115 Óvodai nevelés
801 126 SNI gyermek óvodai nevelés
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27. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatottak
többsége (pedagógus) közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonyára nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó, illetve a foglalkoztatás megbí-
zásos jogviszony keretében is történhet.

28. Záradék

Az Alapító Okirat a fenti szöveggel 2011. július 1-jétől hatályos.

Az Alapító Okiratot Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a x/2011. (V. 30.)
számú önkormányzati határozattal elfogadta.

Az Alapító Okiratot Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a x/2011. (V. 30.)
számú önkormányzati határozattal elfogadta.

Az Alapító Okiratot Nagycsécs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a x/2011. (V.
30.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.

2011. május 30.

6. np:// Intézményvezető magasabb vezetői megbízásának visszavonása és új vezetői pá-
lyázat kiírása

Tarnóczi József polgármester:

Folytassuk a szavazást a vezetői megbízás visszavonásáról és az új vezetői pályázat kiírásá-
ról!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

I. Vezetői megbízás visszavonása
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.  § (5) bekezdése

alapján Gálné Tatár Mária – 2008. augusztus 1. napjával adott - magasabb vezetői
megbízását 2011. június 30. napjával visszavonja. A magasabb vezetői megbízás visz-
szavonásának alapjául a Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda át-
alakító, megszüntető okirata szolgál.

- Felkéri az intézményvezető asszonyt, hogy a tagintézmény-vezetők vonatkozásában a
vezetői megbízást 2011. június 30. napjával vonja vissza és a szükséges munkaügyi
intézkedéseket tegye meg.
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Határidő: 2011. június 30.
felelős:  intézményvezető tekintettében – Tarnóczi József polgármester
              tagintézményvezetők tekintettében – Gálné Tatár Mária intézményvezető

II. Vezetői pályázat kiírása

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Az alábbi tartalmú intézményvezetői pályázatot hirdeti meg:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2011. augusztus 1-jétől
2016. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3551 Ónod Nyéki út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a
jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított
jogköröket.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) ezen törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés,
- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdése és 128. § (22)

bekezdése, valamint a Pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, vala-
mint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997.
(XII. 22.) Kormányrendelet 20. §-ának (2) és (5) bekezdése alapján:

- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga, közép-
iskolában egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus
szakvizsga,

- másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga ke-
retében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- intézményvezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- az intézményvezetésre vonatkozó vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fej-
lesztési elképzeléssel,
- a végzettséget igazoló eredeti okmányok, vagy azok közjegyző által hitelesített másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
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- a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában
résztvevők, valamint a képviselő testület megismerhesse, illetve abba beletekinthessen,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41. §
(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap

határidő: azonnal felelős: polgármester

7. np:// Megbízás iskola átmeneti vezetésére

Tarnóczi József polgármester:

Szavazzunk!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (17) bekezdése alapján 2011. július 1. napjától a
Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati
eljárás eredményes lefolytatásáig, de legfeljebb a tevékenység megkezdését követő
egy évre, vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást ad Fojtóné Molnár
Mária részére.

- Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-
ban foglaltak alapján állapítja meg.

Határidő: munkáltatói intézkedés megtételére – azonnal Felelős: polgármester

8. np:// Megbízás óvoda átmeneti vezetésére

Tarnóczi József polgármester:

Szavazzunk!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata
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Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (17) bekezdése alapján 2011. július 1. napjától a
Homokvár Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátására kiírt pá-
lyázati eljárás eredményes lefolytatásáig, de legfeljebb a tevékenység megkezdését
követő egy évre, vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást ad Gálné Ta-
tár Mária részére.

- Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-
ban foglaltak alapján állapítja meg.

Határidő: munkáltatói intézkedés megtételére – azonnal Felelős: polgármester

9. np:// Új szociális rendelet megalkotása

Tarnóczi József polgármester:

Változott a szociális törvény, valamint a rendeletünk is nagyon elavult és régi volt. Jegyző úr
elkészítette az új rendeletet, erről ő szól bővebben. A szociális rendeletünk a 14. paragrafus
jelent lényegi változást. A bérpótló juttatásra való jogosultságra való egyéb feltételei. Több
településen elindult egy olyan folyamat, amelyek kapcsán ezeket a juttatásokat valamilyen
feltételhez kötik. Sok ingatlan van, amelyek rendezetlenek, gondozatlanok. Bejelentések ér-
keznek, hogy a szomszédban az udvaron végzik el dolgukat. Mindenkinek be kell látnia, hogy
a portáját rendben kell tartania, a normákat be kell tartani. Most átadom a szót.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Köszönöm polgármester úr! A szociális törvény megváltozása az egyik indok, fontosabb,
hogy a jogalkotásról szóló törvény, valamint a korábban alkotott ehhez kapcsolódó IRM ren-
delet szerint alacsonyabb szintű jogszabályban nem lehet magasabb szintű jogszabályban
meghatározott normaszöveg. Ennek alapján – tekintettel arra, hogy sokszor a helyi önkor-
mányzati rendeletekben a törvényi szöveg ismétlődik – újra kellett írni az egész rendeletet,
úgy, hogy már nincs benne a törvény szövege, így lényegesen rövidebb is lett.

Tarnóczi József polgármester:

Köszönöm jegyző úr! Kérdezem, hogy van –e kérdés, javaslat a rendelethez? Ha nincs, akkor
kérem, hogy szavazzunk!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (V. 31.) számú önkormányzati rendelete

szociális ellátásokra való jogosultság helyi szabályairól

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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10. np:// Együttműködési megállapodás megkötése a kisebbségi önkormányzatokkal

Tarnóczi József polgármester:

A jogszabályok  6 pontba sűrítik mindazt, amely kérdésekben kötelező érvényű a megállapo-
dás. Mind a cigány, mind a ruszin kisebbségi önkormányzatokra vonatkozik. Az anyag ki-
ment. Van kérdés? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk!

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy együttműködési megállapodást köt az Ónodon működő helyi ki-
sebbségi önkormányzatokkal (az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mel-
lékletét képezi)

felelős: polgármester határidő: folyamatos

11. np:// Közbeszerzési szabályzat és a közbeszerzési terv megalkotása

Tarnóczi József polgármester:

Törvényi kötelezettség az éves közbeszerzési terv megalkotása, amely a közbeszerzési sza-
bályzatunk mellékletét képezi. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési szabályzatunk elavult,
így azt is igazítani kell az új szabályokhoz. Az előterjesztés kiment, ezzel kapcsolatban észre-
vételeket várok. Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja az előterjesztésnek megfe-
lelően (a közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

-  a 2011. évre szóló közbeszerzési tervet jóváhagyja

határidő: folyamatos felelős: polgármester

12. np:// Svéd adomány szállításáról döntés

Tarnóczi József polgármester:

Ma kaptam levelet a Maria Legat asszonytól Svédországból. Küldött fotókat azokról a dol-
gokról,a melyeket összegyűjtött. Ezekt most körbeadnám. Sok szék, pad, bútor, konyhai fel-
szerelések, melegítőpultok, számítógépek, szóval sok minden. Azt kérte az asszony, ha van
valami ami kell, szóljunk. Ruhák is lesznek meg játékok. El kell, hogy döntsük, hogy nekünk
kell –e. 1600 euro+áfa. Kb. 540 ezer forint. Ennyi a szállítás. Szerintem több millió forint
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értékű a felajánlott ajándék. Amennyiben a testület megszavazza, kell írnom egy e-mailt, hogy
a történet rendben van, másrészt a szállítóknak is. Július 20-án áll meg a kamion, és 21-én
pakolják, és pár nap, amíg hazaért. Lehet, hogy ha segély, akkor áfamentes.

Solymosi Imréné alpolgármester:

A konyhai felszerelés, amit itt látunk a képen, önmagában is megérné.

Tarnóczi József polgármester:

Így van. Van más hozzászólás? Úgy látom, hogy teljes az összhang ebben a kérdésben, akkor
kérem, szavazzunk!

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy a Svédországból származó adomány szállítási költségeire 1600 eu-
ró + Áfa összeget jóváhagy és a költségvetésében majd átvezeti

- felhatalmazza a polgármestert a dokumentációk aláírására

határidő: azonnal felelős: polgármester

13. np:// Riasztóval kapcsolatos döntés

Tarnóczi József polgármester:

Ahogy telik az idő, úgy derülnek ki, hogy vannak költségtelen dolgok a rendszerben. Így pl.
havi tizenkétezer forintot fizetünk ki a telefon karbantartásra akkor is, ha nem használjuk stb.
Fenntartunk telefonvonalakt sok pénzért emellett. Van lehetőség, hogy ip alapú telefonokat
lehetne bevezetni a hivatalban illetve az intézményekben. Ehhez a riasztót is ip alapúra kell
átállítani. Ennek van költsége, közel 200 ezer forint a beruházás. A jövő évtől már nem kell
érteni fizetni, megtérül. Óvoda, iskola orvosi rendelő önkormányzat, ezek tartoznak bele.
Szavazzunk!

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2011. (V. 30.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy az ip alapú telefonokra történő átállás kapcsán a riasztók átállításá-
val összefüggő 200.000 forintos összeget jóváhagy és a költségvetésében majd átveze-
ti

- felhatalmazza a polgármestert a dokumentációk aláírására

határidő: azonnal felelős: polgármester
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14. np:// Egyebek

Tarnóczi József polgármester:

Már felmerült, hogy az adóval baj van. A testület tételes listákat az adótitok miatt nem kaphat.
Megtörtént a hátralékos lista kinyomtatása, kiderült, hogy 35 millió forint kintlévőség van.
Erről azonban mi korábban sosem kaptunk tájékoztatást. Én korábbról valami 8 millióra em-
lékszem, ilyen számokról sosem hallottam, sőt erről is azt mondták, hogy milyen sok.

Adóügyben a törvény betűjét semmibe vették. Mind a korábbi polgármester, mind a korábbi
jegyző, mind az adóügyes ludas az ügyben. Semmiféle felszólítás vagy értesítés nem ment ki
éveken keresztül. A polgármester, és a jegyző hiába mondja, hogy nem tudott róla az gond.
Mert a polgármester a gazdálkodásért felelős, a jegyző a törvényességért. Egyszer egy évben
legalább zárszámadáskor meg kellett volna néznie. Ha tudott róla és nem lépett semmit, akkor
törvénysértést követett el, ha nem tudott róla, akkor még pluszban nem végezte el a feladatát.
Ez egyszerűen botrány. Mivel hivatalosan már tudomásunk van, innentől kezdve el kell fel-
dolgozni az adatokat és beszedni az adót. Komoly munka folyik, hogy rendet rakjunk ebben a
nagy káoszban és kuplerájban. Semmi nem stimmel, se a nyilvántartás, se a könyvelés. Az
egészet előröl kell kezdeni. Egy szomszéd településen dolgozó adós kollega segít betanítani
az új kollegát. Ki lett küldve mindenkinek a hátraléka, és be kell jönniük, ha úgy érzik, hogy
nem stimmel, így egyenként lehet rendbe tenni az adózókat. Sajnos ez van, kemény, nehéz és
hosszú feladat. Nem egyszerű történet, sok indulat lesz, feldolgozás alatt van.
Ennyit kívántam ezzel kapcsolatban elmondani a Tisztelt Testületnek, tájékoztatás végett.

A fentieken kívül van valakinek közérdekű bejelentése? Ha nincs, akkor köszönöm a megje-
lenést és az aktív részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Tarnóczi József Dr. Kiss Krisztián
         polgármester jegyző

Zavarkó Zoltán             Vida Miklós
     jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


