Iktatószám:

616/19/2015.

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott
ülésének
Határozatok tárgykódjai: 57:Z1; 58:L1.
a.) jegyzőkönyve,
b.) tárgysorozata,
c.) határozata: 57-58. számig.

TÁRGYSOROZAT:

1. Előterjesztés a Tuzsér-Komoró szennyvíz-beruházási társulás vagyonmegosztására
2. Előterjesztés a
módosítására

Tuzséri

Lónyay

Pálma

NapköziotthonosÓvoda

alapító

Napirendek utáni bejelentések, indítványok.

Tuzsér, 2015. július 17.

Ferkovics Tibor
Polgármester

okiratának
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J EG Y Z Ő K Ö N Y V
Készült a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Tulipán Termében 2015. július 17-én
megtartottképviselő-testületi ülésen.

JELEN

VANNAK:

Jelen vannak:

Ferkovics Tibor polgármester elnöklete alatt;
Klicsu Ferenc alpolgármester;
Ácsné Turóczi Edina képviselő.
Pokol Csaba Béláné képviselő;
Nagy Gábor képviselő;
Révész Béla képviselő;
Kepics Barna képviselő;

Távol vannak:

Pokol Csaba Béláné képviselő;
Kepics Barna képviselő;

Meghívottak:

Dr. Szép Béla jegyző;
Gergely István aljegyző;

NAPIREND

ELŐTT:

Ferkovics Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van, Kepics Barna és Pokol
Csaba Béláné képviselők távol vannak.
Ferkovics Tiborpolgármester javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont
tárgyalására,melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogad.
Ferkovics Tibor polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagy Gábor képviselőt,
melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogad.

NAPIRENDEK

Tárgy (1) Tsp.:Előterjesztés A
vagyonmegosztására
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester

T Á R G Y A L Á S A:

Tuzsér-Komoró

szennyvíz-beruházási

társulás

FerkovicsTibor: A beruházás sikeresen lezárult, egy hosszú folyamat végére értünk.
Dr. Szép Béla: A hosszú folyamat utolsó stádiumáról van szó. A képviselő-testületnek a
tulajdonjog rendezése miatt kell a döntést meghozni. A javaslat megítélésem szerint korrekten
rendezi a tulajdoni viszonyokat, tekintettel van a beruházás előtti helyzetre is.
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Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátottaa Tuzsér-Komoró szennyvíz-beruházási társulás
vagyonmegosztását, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal egyet értett és a következő határozatot hozta:
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
57/2015. (VII.17.) számú
határozata
-

a Tuzsér-Komoró szennyvíz-beruházási társulás vagyonmegosztására–

Képviselő-testület:

A „Tuzsér- és Komoró települések szennyvízközmű fejlesztések” tárgyú KEOP-1.2.0/09-112011-0003 számú pályázattal megvalósult közművagyon tulajdonjogát a következők szerint
határozza meg:
1. Komoró község szennyvízcsatorna hálózata Komoró Község Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonába kerül.
2. Tuzsér Nagyközség területén megvalósult átemelő rekonstrukció és korszerűsítés
Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonába kerül.
3. Az ingatlan-nyilvántartásban a tuzséri 011/4 és 011/1 hrsz-ok alatt nyilvántartott
szennyvíztisztító telep 2/3 arányban Tuzsér Nagyközség Önkormányzata, míg 1/3
tulajdoni aránya Komoró Község Önkormányzata tulajdonába kerül.
4. Felhatalmazza a polgármestert a fentieket tükröző, víziközmű tulajdonjogának
térítésmentes átruházásáról szóló megállapodás aláírására.

Tárgy (2) Tsp.:Előterjesztés a Tuzséri Lónyay Pálma NapköziotthonosÓvoda alapító
okiratának módosítására
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Ferkovics Tibor:A Dózsa Gy. úti óvoda megszűnt, amiért most szükséges az alapító okirat
módosítása.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátottaaTuzséri Lónyay Pálma NapköziotthonosÓvoda
alapító okiratának módosítását, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal egyet értett és a következő határozatot hozta:
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Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
58/2015. (VII.17.) számú
határozata
-

a Tuzséri Lónyay Pálma NapköziotthonosÓvoda alapító okiratának
módosítására–

Képviselő-testület:
1. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tuzséri Lónyay Pálma
NapköziotthonosÓvoda - a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező –
Alapító Okiratát jóváhagyja.
2. Megbízza az intézményvezetőt, hogy a változás bejelentést a Magyar Államkincstár
felé megtegye.

1. melléklet a 57/2015. (VII.17.) számú határozathoz
2.
Okirat száma: 57/2015. (VII.17.)
Módosító okirat
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014.07.18. napján kiadott,
85/2014. (VII.18.)számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése, valamint
a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda átszervezéséről szóló 39/2015 (V.27.)
számú határozata alapján – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdéseire, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletre figyelemmel –a következők szerint módosítom:
az alapító okirat 3./ pontja módosul, a 4623 Tuzsér, Dózsa Gy. u. 72. sz alatti
telephelyet törli és annak szövegét a következők szerint állapítja meg:
"3./ Telephelye: 4623 Tuzsér, Lónyay út 21."
az alapító okirat 8./ pontja módosul, , a 4623 Tuzsér, Dózsa Gy. u. 72. sz alatti
feladat ellátási helyet törli és annak szövegét a következők szerint állapítja meg:
"8./ Feladat ellátási helyei: 4623 Tuzsér, Kossuth utca 72.
4623 Tuzsér, Lónyay út 21."
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az alapító okirat 12./ pontja módosul, és annak szövegét a következők szerint
állapítja meg:
"12./ A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés
• Óvodás korú gyermekek nevelése, felkészítése az iskolai életre
• Óvodai fejlesztő program szervezése
• Integrált pedagógiai programok alkalmazása
TEÁOR szerinti besorolás:

8510 Iskolai előkészítő oktatás

Szakágazat szerinti besorolás: 851020 Óvodai nevelés
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben"

az alapító okirat 13./ pontja módosul, és annak szövegét a következők szerint
állapítja meg:
"13./ A köznevelési intézmény csoportjainak száma: 8 csoportos óvoda"
az alapító okirat 14./ pontja módosul, és annak szövegét a következők szerint
állapítja meg:
"14./ A köznevelési intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
óvoda: 200 fő
4623 Tuzsér, Kossuth utca 72.: létszám 150 fő;
4623 Tuzsér, Lónyay út 21.: létszám: 50 fő."

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
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2.melléklet a 57/2015. (VII.17.) számú határozathoz
Okirat száma: 57/2015. (VII.17.)
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Tuzséri Lónyay Pálma
NapköziotthonosÓvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda
1.1.2. rövidített neve: Tuzséri Lónyay Pálma Óvoda

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4623 Tuzsér, Kossuth utca 72.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése
Tuzséri Lónyay Pálma
Napköziotthonos Óvoda Lónyay úti
telephelye

telephely címe
4623 Tuzsér, Lónyay út 21.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
1
2
3

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.07.20.
A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 2011. évi CXCV. törvény
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése: Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2.3.2. székhelye: 4623 Tuzsér, Kossuth utca 70
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
és Óvoda
Lónyay Menyhért Általános
Iskola
Tuzséri Napköziotthonos Óvoda

székhelye
4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 1.
4623 Tuzsér, Lónyay út 1.
4623 sér, Kossuth utca 72.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4623 Tuzsér, Kossuth utca 70.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
A költségvetési szerv közfeladata: a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben meghatározott óvodai nevelés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.) pontja szerinti óvodai ellátás.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
4.1.

szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 851020
Óvodai nevelés
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés

• Óvodás korú gyermekek nevelése, felkészítése az iskolai életre
• Óvodai fejlesztő program szervezése
• Integrált pedagógiai programok alkalmazása
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
1 091110
2 091140
3 096010
4.5. A költségvetési szerv

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés

illetékessége,

működési

területe:

Tuzsér

Nagyközség

közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit nyilvános pályázat útján, Tuzsér
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Kormányrendelet előírásai szerint.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
5.1.

1
2
3
5.3.

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazott
munka törvénykönyve szerint
foglalkoztatott munkavállaló
megbízási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Tuzséri Lónyay Pálma
Napköziotthonos Óvoda hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően
történik.
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
6.1.2. székhelye: 4623 Tuzsér, Kossuth utca 70
6.2. A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: óvoda
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, óvodai ellátás
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az Államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (12.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
6.1.
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önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Tuzséri
Közös Önkormányzati Hivatal látja el külön megállapodás alapján.
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.3.1. székhelyén: 150 fő
6.3.2. telephelyén:

1
6.4.

telephely megnevezése
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos
Óvoda Lónyay úti telephelye

maximális gyermek-, tanulólétszám
50 fő

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2)

4623, Tuzsér, Kossuth u. 72.

654

6186

4623, Tuzsér, Lónyay út 21.

684

2198

1

2

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga
Tuzsér
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
rendelkezése
szerint
Tuzsér
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
rendelkezése
szerint

az
ingatlan
funkciója,
célja
óvodai
nevelés,
ellátás

óvodai
nevelés,
ellátás

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.07.18. napján kelt, 85/2014. (VII.18.)
okiratszámú alapító okiratot visszavonom."

Mivel az ülésen több tárgy nem volt, így azt a polgármester bezárta.
K. m. f.
Ferkovics Tibor
polgármester

Dr. Szép Béla
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:
Nagy Gábor
_________________________

