Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13án megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, kisterme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Németh Lajos, Varga Márta,
Csabainé Bártfai Margit és Kovács Gyula testületi tagok.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
megválasztott testületi tagok közül mindenki jelen van /100%/, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a fenti
napirendekre tett javaslatot.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat az ülés előtt mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyöntetűen az alábbi határozatot hozta.
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igenlő

szavazattal,

114/2012.(XII.13.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett
javaslatot e l f o g a d j a .

I. NAPIREND:
Előterjesztés a Törökszentmiklósi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Kistérségi Társulásáról szóló megállapodás módosításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
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Kérdést tettek fel: Kovács Gyula és Bódi Marianna képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést
feltevők és a Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné testületi tag elmondja, hogy a kistérség irodájában 3 fő dolgozik,
valamint 1 fő az Ördögszekér környezetvédő tábor alkalmazásában áll. A legutóbbi
kistérségi ülésen döntés született arról, hogy 2013. június 30-ig az ügyek
továbbvitelére a kistérségi központban 2 főt fognak foglalkoztatni, illetve a táborban
megmard az 1 fő tovább foglalkoztatása.
A pedagógiai szakszolgálat bekerült a Járási Hivatalhoz.
Amennyiben a kistérségnél marad a kengyeli Idősek Otthona, úgy a szociális
szolgáltatások ellátására a 2013. évi költségvetési törvénytervezet szerint a többlet
normatíva 2013. június 30-ig lehívható.
2013. július 1. után is lehetőség lesz arra, hogy társuljanak a települések, csak az a
feltétel, hogy nem lehet létre hozni olyan munkaszervezetet, mint ami most van.
Bódi Marianna testületi tag elmondja, hogy a
kengyeli Idősek Otthonának
működtetése a jelenlegi létszámmal nem a legjobb. Ahhoz, hogy megfelelő legyen
szükség lenne fejleszteni, amihez sajnos nincs meg a személyi feltétel, valamint a
tárgyi feltétel.
Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy a személyi feltételhez
elsősorban felsőfokú végzettséggel rendelkező vezető kellene.
Kovács Gyula képviselő tag véleménye, hogy az Idősek Otthonában be lehetne
vezetni az idősemberek beköltözésekor az egyszeri belépési díjat.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő
egyöntetűen az alábbi határozatot hozta.

szavazattal,

115/2012.(XII.13.) Kt.
Határozat
A Törökszentmiklósi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi
Társulásáról szóló megállapodás módosításáról
Kengyel
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV.
tv.
16.§-a
alapján
a
Törökszentmiklósi
Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú
Kistérségi
Társulásáról
szóló
megállapodást a határozat melléklete szerint elfogadja.
Erről értesül:
1.) Nagy Szilárd polgármester
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző
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3.) TTTKT Kistérségi Iroda
4.) Irattár
Melléklet a 115/2012.(XII.13.) Kt. határozathoz

Az 1/2006.(X.30.) számú határozattal elfogadott és a 14/2006.(XI.28.),
19/2006.(XII.05.), 81/2007.(XI.08.), és a 38/2008.(VI..03.) sz. határozattal
módosított
MEGÁLLAPODÁS
A Törökszentmiklósi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Kistérségi Társulásáról
(Egységes szerkezetben)
A Törökszentmiklósi Kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok
társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§-a, a
területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. tv. 10.§ (1) bek., 10/A-D §-ai, a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. (a
továbbiakban: Tkt.) 1.§ (1) bekezdése alapján – annak érdekében, hogy
 a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz szélesebb körben
jussanak hozzá,
 együttműködéssel, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával, állami
normatív működési támogatás igénylésével magasabb színtű ellátást,
szolgáltatást biztosítsanak
testületeik döntése alapján az alábbi feltételekkel társulási megállapodást
kötnek.
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. (* 3.)

A jelen megállapodás alapján

– Kengyel, Kuncsorba, (* 3.), (*5), Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Örményes
községek, Fegyvernek nagyközség és Törökszentmiklós város
települési önkormányzatai önálló jogi személyiséggel rendelkező Többcélú
Kistérségi Társulást hoznak létre:
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a) a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: a
településfejlesztés összehangolására, fejlesztési tervek, programok,
pályázatok készítésére, megvalósítására);
b) térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére,
intézmények fenntartására,
c) egyes hatósági ügyek intézésére.
2. A Társulás neve:
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban:
Társulás).
3. A Társulás székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L.u. 135/a
A Társulás tagjainak neve, székhelye és lakosságszáma:
(* 3.) A Társulás lakosságszáma (2006. január 1-jén)

42.192 fő

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171

7.280 fő

Kengyel Község Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10

3.960 fő

Kuncsorba Község Önkormányzat
5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26

749 fő

(* 3.)
(*5)
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat
5211 Tiszapüspöki, Fő út 93

2.185 fő

Tiszatenyő Község Önkormányzata
5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26

1.918 fő

Törökszentmiklós Város Önkormányzata
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L.u. 135/a

22.715 fő

Örményes Község Önkormányzata
5222 Örményes, Felszabadulás út 16

1.170 fő
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(* 4.) „A települések lakosságszámának meghatározásánál az adott évi
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett
lakosságszám az irányadó.”
4. A Társulás működési területe a Társulásban résztvevő települési
önkormányzatok (Kengyel, Kuncsorba, (* 3.), (*5), Tiszapüspöki, Tiszatenyő,
Örményes községek, Fegyvernek nagyközség és Törökszentmiklós város)
közigazgatási területe.
5. A Társulás bélyegzője:
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Törökszentmiklós,
Kossuth L. u 135/a. felirattal ellátott körbélyegző, középen a Magyar
Köztársaság címerével.
(* 1.), (* 2)
6. A Társulás önálló jogi személyként működő, önállóan gazdálkodó,
költségvetési szerv. A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik.
7. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke (akadályoztatása esetén
elnökhelyettese, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa
által megbízott polgármester) látja el.
8. A Társulás vagyonát a Társulás alapító okirata tartalmazza.
9. A Társulás megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok
ellátásáról gondoskodhat.
10.A megyei önkormányzattal
szabályozza.

való

együttműködést

külön

megállapodás

II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok - a közös céloknak megfelelő
hatékony és eredményes együttműködés érdekében - jelen
megállapodásban a települési önkormányzatok feladatainak ellátását
(hatásköreinek gyakorlását) az alábbi területeken hangolják össze:
a) oktatás és nevelés;
b) szociális ellátás;
c) egészségügyi ellátás;
d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem;
e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység;
f) helyi közlekedés, helyi közútfenntartás;
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g) ingatlan- és vagyongazdálkodás;
h) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint
csapadékvíz-elvezetés;
i) kommunális szolgáltatások és energiaellátás;
j) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés;
k) szennyvíztisztítás és -elvezetés;
l) területrendezés;
m) esélyegyenlőségi program megvalósítása;
n) foglalkoztatás;
o) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom;
p) állat- és növényegészségügy;
q) belső ellenőrzés;
r) területfejlesztés.

bel-

és

2. A fenti feladatok ellátása során követendő eljárást e megállapodás rögzíti.
3. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól
függően fokozatos bevezetéssel végzi. (A fokozatosság elve nem vonatkozik a
jogszabályváltozás
miatt
kötelezővé
váló
feladatokra.)
4. A Társulás alapcélként a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a
birtokában
lévő
erőforrásokat.
5. A Társulás a II/1. pontban meghatározott feladatok ellátása során
–
–
–
–
–
–
–

szakmai és komplex program előkészítő,
javaslattevő,
programmenedzselő,
koordináló,
döntést hozó, végrehajtó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő,
az intézmények hatékonyabb működése érdekében végzett szervező,
a tevékenységek színvonalát javító

tevékenységet folytat.
6. A Társulás a megállapodás II/1. pontjában meghatározott feladatok
összehangolt és szervezett ellátása érdekében a kistérségben egybevont
térségi adatbázist működtet.
Az adatbázissal szemben követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi,
ágazati tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés
feltételeit.
III.
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI
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A/ Döntéselőkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladatok
1. A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy:
–
–
–
–

–
–

milyen önkormányzati erőforrások
vehetők
igénybe a célok
megvalósításához,
milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és
működtetése indokolt,
fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami, külső és helyi
forrásokat,
vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel az együttműködésnek milyen
eljárása és módozata lehet (az ilyen irányú alternatívák elemzését
előnyeivel, hátrányaival számba kell venni),
a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait
fel kell tárni, az érdekeket össze kell hangolni,
a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell
tárni.

2. A Társulás (a program előkészítést követően) a programmenedzselés során:
–
–

–

figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját
figyelemmel kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti),
gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges
szerződések
megkötéséről,
az
önkormányzati
szabályozások
előkészítéséről,
a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és
a
pályázatok
lebonyolításáról.

3. A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig (ha a feladat
folyamatos működtetést kíván a működtetés során) valamennyi résztvevő
munkáját összefogja, szervezi.
4. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:
–
–
–

megteszi a döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket,
komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása
szempontjából,
a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű
ellátás biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel
és javaslattal tájékoztatja.

5. Az intézmények hatékonyabb működése érdekében végzett szervező munka
során:
– felméri a kistérségben jelentkező szükségleteket és az azok
kielégítéséhez rendelkező kapacitásokat,
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– a fajlagos költségek csökkentése érdekében gondoskodik arról, hogy
az intézmények, közszolgáltatások szabad kapacitásai – elsősorban a
kistérségen belül – ki legyenek használva,
– a kistérségen belül kellően ki nem használt kapacitások hasznosítására
más kistérségekkel, településekkel külön megállapodást köt,
– a vállalkozói szféra által is végezhető közszolgáltatások ellátására
közös (vagy egyeztetett) megbízást ad.
6. A tevékenységek színvonalát javító munka során
-

a kor követelményeinek megfelelő és a jövőbe mutató, kistérségi szinten
összehangolt szakmai programokat dolgoz ki,
figyelemmel kíséri a minőségi követelmények teljesítését.

B/ Ágazati feladatok
1. Területfejlesztési feladatok
A kistérségi Társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a
Társulás tagjai, és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek
fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:
a. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét,
adottságait.
b. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját (az
ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját).
Ellenőrzi azok megvalósítását.
c. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása
érdekében.
d. A meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az
illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekről - a kistérségi
területfejlesztési program figyelembevételével – előzetes véleményt
nyilvánít.
e. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei
területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját
kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására.
f. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési
koncepciókról, programokról (különösen azoknak a kistérség területét
érintő intézkedéseit illetően).
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g. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági
válsághelyzetek kezelésében.
h. Forrásokat gyűjthet a kistérségi Társulás működtetéséhez és a
fejlesztési programok megvalósításához.
i. Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára
hatáskörrel rendelkező szervezeteknél.
j. Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a
területfejlesztésben érdekelt – szervezetek
együttműködését,
együttműködik az állami és civil szervezetekkel.
k. Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal.
l. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez.

2. Munkahelyteremtés, munkanélküliség csökkentése
a) A kistérségi területfejlesztés során támogatja az új munkahelyek létesítését
célzó beruházásokat.
b) A munkahely teremtés érdekében szorosan együttműködik a kistérségben
működő intézményekkel, vállalkozókkal, és azok szakmai, érdekvédelmi
szervezeteivel.
c) Ösztönzi és támogatja a már meglévő munkahelyek megőrzését, a
rendelkezésére álló kapacitások jobb kihasználását.
d) Összehangolja
tevékenységét.

a

kistérség

önkormányzatainak

vállalkozás

élénkítő

3. Egészségügyi feladatok
a) A Társulás figyelemmel kíséri a kistérségben a szakellátás kapacitás
kihasználtságát, összehangolja a szakellátás iránti kapacitásigényeket.
b) A Társulás dolgozza ki a települési szolgáltatás-szervezési koncepciókat.
c) Védőnői szolgálat térségben történő közös, vagy mikro-térségi formában
történő ellátásának megszervezése.
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d) A térségben a hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet közös, vagy mikro-térségi
formában történő ellátásának megszervezése.
e) A járó beteg szakellátás biztosítása.
f) Koordinálja a térségben található gyógyvizek, gyógyforrások, illetve
gyógyiszap lelőhelyek hasznosítását, alternatívákat dolgoz ki a hasznosításra.
4. Szociális feladatok
(* 4.)
a) A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet
és a szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak
biztosítását, működtetését és működését.
b) A Társulás az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása
érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat,
kinevezi vezetőiket.
c) Saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami,
költségvetési normatívákból és az önkormányzatok hozzájárulásából történik.
A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban
résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák
meg. Az intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai fedezetének
biztosítására a társult települések a Társulással külön megállapodást kötnek.
A Társulás által fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a
Társulás költségvetésében kell megtervezni. Az intézmények fejlesztési és
felújítási kérdéseiben a tulajdonos önkormányzatokkal egyetértésben a
Társulási Tanács dönt.”
5. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
(* 4.)
a) A Társulás az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása
érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat,
kinevezi vezetőiket.
b) Saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami,
költségvetési normatívákból és az önkormányzatok hozzájárulásából történik.
A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban
résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák
meg. Az intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai fedezetének
biztosítására a társult települések a Társulással külön megállapodást kötnek.
A Társulás által fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a
Társulás költségvetésében kell megtervezni. Az intézmények fejlesztési és
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felújítási kérdéseiben a tulajdonos önkormányzatokkal egyetértésben a
Társulási Tanács dönt.”
6. Közoktatási feladatok
a) Szakmai napokat szervez.
b)
–

–
–

A közoktatási feladatok ellátása során – szervező tevékenységével, a
kistérség teljes területén – az általános iskola és óvoda, közoktatási
intézmények hatékonyabb működését (Korm. r. 4. § (1) bek. a) pont) a
törvényben előírt minimális csoport-létszámok betartásával biztosítja.
A fenntartók felé irányuló javaslatokkal gondoskodik az intézmények
szakmai színvonalának javításáról (Korm. r. 4. § (2) bek. c) pont).
A pedagógiai szakszolgálati feladatok körében (Korm. r. 4. § (1) bek. c)
pont)
= szaktanácsadót biztosít a logopédia területén,
= vállalja a pedagógiai szakszolgálati feladatok megszervezését.

Egyes közoktatási feladatok ellátása érdekében a kistérség települései külön
megállapodást köthetnek egymással.
(Tkt. 3. § (2) bek. a) pont)
c) Kistérségi tanulmányi- és sportversenyeket szervez.
d) A Társulás együtt működik a térségben működő középiskolákkal, szakképző
intézetekkel és kollégiumokkal, annak érdekében, hogy vegyék figyelembe a
kistérségből érkező képzési igényeket, kapacitásukat elsődlegesen a kistérség
igényeinek kielégítésére használják fel.

7. Közművelődési feladatok
a) A Társulás összehangolja a kistérség területén a közművelődést és a
sporttevékenységeket.
b) Összefogja és segíti a helyi közművelődési tevékenység támogatási formái
körébe tartozó öntevékeny, önképző csoportok munkáját.
c) Szervezi és koordinálja a kistérség települései környezeti, szellemi, művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi
hagyományok gondozásáról, gazdagításáról.
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d) A Társulás összehangolja a kistérségen belül:
i. a könyvtári szakemberek kapcsolattartását, tapasztalataik
kölcsönös átadását.
e) A Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek
kialakítása, a közhasznú ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése, a
művészeti események, a kiállítások, a szórakoztató és színházi rendezvények
szervezésében.
f) Évente rendszeresen ismétlődő művészeti vetélkedőket, fesztiválokat, gálákat
szervez.
g) Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a
közművelődés feltételeinek és színvonalának javítását.
h) A kistérség meglévő kapacitásának kihasználásával, illetve egyeztetett
fejlesztésével segíti a felnőttoktatás, a továbbképzés és az átképzés
feladatainak ellátását.
8. A település és területrendezési feladatok
a) Elősegíti az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítását.
b) Az épített környezet alakítása, védelme során (a közérdekű intézkedéseket,
döntéseket megelőzően, azok végrehajtásakor) biztosítja a nyilvánosságot és
a közösségi ellenőrzés lehetőségét.
c) Gondoskodik az érdekelt állampolgárok, szervezetek megfelelő
tájékoztatásáról, és lehetőséget ad részükre véleménynyilvánításra és
javaslattételre.

9. Természet és környezetvédelmi feladatok
a) Összehangolja a kistérséghez tartozó települések környezetvédelmi
programját.
b) Környezeti hatásvizsgálatok végzése.
c) Segíti a csapadékvíz elvezetésének megoldását.
d) Törekszik a kommunális szennyvízkezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás,
kommunális hulladékkezelés, állati tetem megsemmisítés közös vagy
egyeztetett megoldására.
e) A regionális hulladéklerakó működtetésével kapcsolatos közös álláspontokat
egyezteti.
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f) A Társulás támogatja a kistérségben a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet
értékeinek megóvását.
10. Közlekedési feladatok
a) Kistérségi közlekedési, fejlesztési, felújítási és üzemeltetési feladatok
tervezése, pályáztatási feltételek egyeztetése.
b) A vasúti, helyközi és helyi autóbuszjáratok menetrendjének egyeztetése.
Panaszok esetén intézkedés kezdeményezése.
11. Szolgáltatási-szervezési, település-üzemeltetési feladatok
a) A kistérség települései esemény-naptárának összeállítása. A kistérség egyes
településein túlmutató, a kistérséghez tartozást kifejező és azt erősítő közös
rendezvényeket szervez, kiadványokat szerkeszt.
b) A kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való
közös megjelentetése, ügyfélszolgálati funkciók ellátása elektronikus úton is.
Vizsgálja közös TOURINFORM Iroda kialakításának lehetőségeit.
12. A művészettel kapcsolatos feladatok
a) Felméri a Társulás területén a művészettel kapcsolatos igényeket és szervezi
az igények kielégítését.
b) Támogatja az öntevékeny művészeti csoportok munkáját.

13. Belső ellenőrzési feladatok
Saját feladatellátásban gondoskodhat a települési önkormányzatok, a Társulás és
a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak
ellátásáról (Korm. r. mell. 4. pont).

14. Közösségi tér biztosítása
Törökszentmiklós Város Önkormányzata biztosítja - a kistérségi feladatok
összehangolásának elősegítése érdekében – a Társulás munkaszervezete, a
jegyzői körzeti feladatok elhelyezését.

15. Egyes hatósági ügyek intézése
a) A Társulás települései közül Törökszentmiklós város - külön jogszabályban
meghatározott ügykörökben és illetékességgel – államigazgatási hatósági
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ügyekben ellátja a körzeti feladatokat.
b) A Társulás települései – az 1. pontban foglalt, kötelező jogszabályi előíráson
alapuló – feladatokon túl
–

együttműködnek a közigazgatási feladatok tárgyi- és személyi feltételeinek
kölcsönös megteremtésében,

–

egyes tárgykörökben várhatóan szakemberek közös foglalkoztatásával,
igazgatási társulás keretében oldják meg feladataikat.

c) A Társulás kezdeményezi a kistérségben működő nem önkormányzati szervek
illetékességi területének egységesítését.
IV.
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

1. A tagsági jogviszony keletkezése
A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületi határozattal mondják ki a
Társulásban való részvételüket.
2. A tagsági jogviszony megszűnése
a) A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet.
A kiválásról szóló képviselőtestületi határozatot legalább hat hónappal a
kiválást megelőzően kell a Társulás elnökével és a Társulás többi tagjával
közölni.
b) A Társulási tagság megszűnik
 ha a Társulási tanács a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást
képező települések képviselő-testületei megerősítik határozatukkal,
 a tagság megszűnhet kizárással is.
A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott
határozatával, a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja azt a
tagot, aki a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt
felhívásra határidőben nem tett eleget.
c) Nem szüntethető meg kiválással a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely
visszatérítendő támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem
teljesíti.
Kizárás esetén a visszafizetési kötelezettségről a Tanács rendelkezik.
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3.A Társulás tagnyilvántartása
a) A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és
szavazati jog megállapításának alapja is.
b) A megállapodás 1. sz. függelékét képező tagnyilvántartás tartalmazza:
 az önkormányzat megnevezését, székhelyét,
 belépés időpontját,
 az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges
támogatásként kapott összeget,
 a tagság megszűnésének időpontját,
 a szavazati jogosultságot.
c) A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezete vezeti.
4.A Társulás szervei
– Társulás Tanácsa,
– a Társulás elnöke,
– a Társulás elnökhelyettese,
– a Társulás munkaszervezete (Kistérségi Iroda)
– a Pénzügyi Bizottság,
– az Oktatási Bizottság.
5.Társulási Tanács
(* 4.)
A Társulási Tanács (a továbbiakban Tanács) a Társulás vezető szerve. A Tanács
tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A polgármester
helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.
A Társulási Tanács (1997. évi CXXXV. tv. 15.§ d) pontja) a kistérségi
területfejlesztési feladatok tekintetében Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár el.
Fejlesztési Tanács tagjaként eljárva polgármestert csak polgármester
helyettesíthet. Egy polgármester külön - az érintett képviselő-testületek által adott
állandó vagy eseti - meghatalmazással több polgármestert is képviselhet.
A helyettesítésről, képviseletről szóló meghatalmazást írásban kell benyújtani, s
annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia
kell.”
6.Társulás Elnöke
A Társulás elnökét a Társulási Tanács saját tagjai sorából, titkos szavazással egy
önkormányzati választási ciklusra választja meg. Az elnök személyére a Tanács
bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének megválasztásához a Társulás
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tagjainak minősített többségű szavazata szükséges.
A Társulás elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a
Társulás képviseletét - külön meghatalmazás nélkül - a Társulás elnökhelyettese látja
el.
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
7. A Társulás elnökhelyettese
A Társulási Tanács – egy önkormányzati választási ciklusra - a saját tagjai sorából
titkos szavazással, minősített többséggel elnökhelyettest választ.
Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot.

8. Pénzügyi Bizottság
A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és
gazdálkodásának ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz létre. A pénzügyi
bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell
választani.
9. Oktatási Bizottság
A Társulási Tanács a Társulás települései közoktatással kapcsolatos ügyeinek
szervezése céljából Oktatási Bizottságot hozhat létre.
V.
A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE
1. A Társulási Tanács döntéshozó szerve a Tanács.
2. A Társulási Tanács ülései:
a) A Társulási Tanács ülését az Elnök, akadályoztatása esetén az
Elnökhelyettes, illetőleg a Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott tagja
hívja össze és vezeti.
b) A Társulási tanács üléseit évente legalább négy alkalommal tartja.
c) A Társulási Tanács ülésén a tagönkormányzatok jegyzői és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzat képviselője állandó meghívottként,
tanácskozási joggal vesznek részt.
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d) A Társulási tanács ülését össze kell hívni:
- a Társulás tagjai egy negyedének – napirendet tartalmazó indítványára,
- a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének
kezdeményezésére.
Az Elnök a fenti esetekben az indítvány, illetve a kezdeményezés
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Tanácsot összehívni.
3. A Társulási Tanács összehívásának, az ülés előkészítésének rendjét, az
előterjesztések tartalmi és formai követelményeit a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.
4. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az őt
helyettesítő elnökhelyettes vezeti le.
5. A Társulási Tanács üléseiről - a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveire
vonatkozó szabályok szerinti - jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács ülésén aláírásra kijelölt tanácstag írja
alá.
A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a JászNagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatalnak és a társult
önkormányzatok részére.
A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.
6. Határozatképesség:
A Társulási Tanács határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint
felével rendelkező tag jelen van és a jelenlévő tagok által képvisel települések
lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának
egyharmadát.
7. A Társulási Társulás ülése nyilvános.
8. A Társulási Tanács:
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a
nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy
tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
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9. A Társulási Tanács döntése: határozat
A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása,
pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és
személyi döntések megjelenési formája.
Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben (bármely
társulási tag önkormányzatának eltérő véleménye esetén) a döntés
kétfordulós.
Első fordulóban a Társulási Tanács megtárgyalja és elfogadja a javaslatot azzal a
feltétellel, hogy a határozat akkor érvényes, ha azt a képviselőtestületek
mindegyike változatlan formában elfogadta.
Abban az esetben, ha a képviselőtestületek valamelyike változtatással fogadja el
a határozati javaslatot, úgy abban a formában kell újra tárgyalni a
képviselőtestületeknek és a Tanácsnak is.
Az újratárgyalás a konszenzus létrehozását szolgálja.
10.A tagok szavazatainak száma
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Minden tag
szavazata egyenlő.
11. A Társulási Tanács döntéséhez szükséges szavazati arány

a.) A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk
képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
b.) Minősített többség szükséges:
ba) a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás
meghatározásához;
bb) a Társulás vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor elrendelt zárt ülés esetén, ha a nyilvános tárgyalás üzleti
érdeket sértene.
bc) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása; és
bd) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
c.) A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges,
amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk
képviselt települések lakosságszámának a felét.
d.) Abban az esetben, amikor a Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács
minőségében jár el, a szavazati arányokra vonatkozóan a területfejlesztésről
és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény ide vonatkozó
rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
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VI.
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
1. A Társulás tagjának jogai
a. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében,
rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a
Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás
szervezetének kialakításában.
b. Képviselője választhat és választható a Társulás tisztségeire.
c. Képviselője útján teljes joggal képviseli a tanácsülésen a saját
önkormányzata érdekeit.
d. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési
tevékenységét.
e. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra
megállapodást kötött.
f. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és
biztosított kedvezményeket.
g. A Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége
révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások,
pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.).
h. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő
– kérdésben.
i. Jogosult a Társulás általa törvénysértőnek tartott döntésével
kapcsolatban a Közigazgatási Hivatal törvényességi ellenőrzését
kérni.
j. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás
tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a
Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon
belül kötelesek választ adni. Betekinthet a Társulás irataiba.
k. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó
előnyökből.

2. A Társulás tagjainak kötelességei
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 A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának betartása.
 Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek
munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös
megvalósulását.
 Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
 A Társulás határozatainak végrehajtása.
 A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a
Társulás vezetőjével való egyeztetése, illetve a Társulással való közlése.
 Befizetési kötelezettségek teljesítése.
 A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a
szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.
 A befizetések teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti
gyarapítása.
 A Társulás által végrehajtott projektek fenntartásáért és a benyújtott
pályázatokért a társulás minden tagja egyetemlegesen felel.
VII.
A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA
1. A Társulás tagjai a többcélú Társulás feladatai megvalósítása érdekében
közös pénzügyi alapot hozhatnak létre.
2. Kötelező befizetés
a) A települési önkormányzat tag évenként - az önkormányzat folyó évi

költségvetésének tervezésénél figyelembe vett népességszám után számított,
a Társulási Tanács által megállapított összegű – hozzájárulást fizet.
A hozzájárulás minden évben két részletben esedékes, amit a Társulási
Tanács által megállapított ütemezésben kell befizetni a Törökszentmiklós és
Térsége Többcélú Társulás bankszámlájára.
b) A feladat ellátási költség a Társulási Tanács által megállapított összeg.
c) Ha a Társulás tagja az a-b) pontokban foglalt kötelező befizetést nem
teljesíti, a Társulás a követelést vele szemben polgári peres eljárás
keretében érvényesíti és a megállapodás kizárásra vonatkozó szabályait
kell alkalmazni.
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3. Egyéb források:
a)
b)
c)
d)

állami támogatás, hozzájárulás,
állami pályázati forrás,
gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,
a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből
származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből
származó hozadék,
e)
az
alapból
kihelyezett
összeg
hozadéka.
4.A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás elnöke (távollétében vagy
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) és a munkaszervezet Tanács
által megbízott dolgozói gyakorolják.
1. A Társulás gazdálkodására vonatkozó részletszabályokat a Társulás
gazdálkodási szabályzata tartalmazza.
2. A Társulás az Államháztartási Törvény előírásai alapján (az
önkormányzati költségvetések elkészítését megelőzően) éves
költségvetést készít.
3. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Tanács fogadja
el.
(* 4.) 8. A Társulási Tanács az általa alapított intézmények tevékenységéhez és
gazdálkodásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatokat ellátja.
VIII.
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
1. A Társulás tagjai e megállapodás alapján legalább 3 évre vállalják az
együttműködést.
2. A Társulás megszűnik, ha:
– a Társulás már nem felel meg a többcélú kistérségi társulás
létrehozásához szükséges feltételeknek. (2004. évi CVII. tv. 1. §
(8)).
3. Három éven belüli megszűnés és a Társulásból kiválással összefüggő
visszafizetésre vonatkozó szabályok: amennyiben a társult és kilépő
önkormányzat bármilyen közös beruházásban, programban vesz részt, a
kilépés őt nem mentesíti a Társulási tanács döntéséből származó
önkormányzati támogatás befizetése alól.
4. A Társulás megszűnése esetén, a kötelezettségek kiegyenlítése után
megmaradó vagyont a tagok között – egyhangú döntés alapján – kell
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felosztani. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a társulás közös
vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat képviselőtestületei
közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselőtestület
határozatával válik hatályossá.
2. A Társulás létrehozásához szükséges, hogy a megalakulását követően a
Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága nyilvántartásba vegye.
3. A
társuló
önkormányzatok
kölcsönösen
rögzítik,
hogy
e
megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton,
egyeztetéssel kívánják rendezni.
4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók.

vonatkozó

Záradék
A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek/közgyűlés hagyták
jóvá, fogadták el előírásait, önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező
rendelkezésként:
Fegyvernek Nagyközség Képviselő-testülete

…../2012 (…….) sz.

határozatával
Kengyel Község Képviselő-testülete

…../2012.(……) sz.

határozatával
Kuncsorba Község Képviselő-testülete

…../2012. (……) sz.

határozatával
(* 3.)
Tiszabő Község Képviselő-testülete

….../2012. (……) sz.

határozatával
Tiszapüspöki Község Képviselő-testülete
határozatával
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…../2012. (…....) sz.

Tiszatenyő Község Képviselő-testülete

…../2012. (…....) sz.

határozatával
Törökszentmiklós város Képviselő-testülete

…../2012. (…...) sz.

határozatával
Örményes Község Képviselő-testülete

…../2012. (….) sz.

határozatával
A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a
polgármesterek, jegyzők aláírásukkal látják el.
Fegyvernek Nagyközség Képviselő-testülete nevében:
Tatár László
polgármester

Búzás Istvánné
jegyző

Kengyel Község Képviselő-testülete nevében:

Nagy Szilárd
polgármester

dr. Fekete Nóra
jegyző

Kuncsorba Község Képviselő-testülete nevében:

Rédai János
polgármester

Dr. Ondok László
aljegyző

(* 3.)
Tiszabő Község Képviselőtestülete nevében:

Farkas Barnabás
polgármester

Ulviczki László
jegyző

Tiszapüspöki Község Képviselő-testülete nevében:

Polgár István
polgármester

Kocsisné Dr. Kóródi Erika
jegyző

Tiszatenyő Község Képviselő-testülete nevében:
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Kazinczi István
polgármester

Hegedűs László
jegyző

Törökszentmiklós Város Képviselő-testülete nevében:

Dr. Juhász Enikő
polgármester

Dr. Ondok László
jegyző

Örményes Község Képviselő-testülete nevében:

Török Csaba
polgármester

Búzás Istvánné
jegyző

Törökszentmiklós, 2012. november 28.
* 1. 14/2006.(XI.28.) számú határozattal módosítva
* 2. 19/2006.(XII.05.) számú határozattal módosítva
* 3. 81/2007.(XI.08.) számú határozattal módosítva
* 4. …../2008.(…….) számú határozattal módosítva
*5. 37/2012.(XI.28.) számú határozattal módosítva
II. NAPIREND:
Előterjesztés az Általános Művelődési
módosításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Központ

alapító

okiratának

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 2012. december
10-én a Képviselő-testületi ülésen megtárgyalták, hogy az állam az általános iskolát
átvette. Tegnap a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a megállapodás alá
írása megtörtént. Amennyiben a Képviselő-testület is támogatja, akkor a
közművelődési és a könyvtári eladatok ellátása továbbra is önkormányzati kötelező
feladat lesz, így az intézmény Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
néven működik majd tovább.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Németh Lajos az ÁMK igazgatója elmondja, hogy mivel Ő az Általános Iskola
igazgatója is, ezért döntenie kellett, hogy melyik intézmény igazgatójaként dolgozik
tovább. Az elkövetkező időkben a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
vezetését vállalja.
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Kozák Ferencné képviselő tag sok sikert kíván Németh Lajosnak a Kengyeli József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetéséhez.

Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő
egyöntetűen az alábbi határozatot hozta.

szavazattal,

116/2012.(XII.13.) Kt.
Határozat
Az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kengyeli Általános
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosító okiratát az 1. számú melléklet
szerint elfogadja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 2. számú
melléklet szerint elfogadja
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1. számú melléklet a 116/2012.(XII.13.) Kt. Határozathoz
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Kengyel Községi Önkormányzat, 9/2011.(II.17.) számú határozatával, 2011. február 17-én
kiadott a Kengyeli Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. Törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §
(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal módosítja:
1. Az alapító okirat preambulumából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 9. §. /4/
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX tv. 33 §-a, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló és az 1997. évi CXL tv. 74. §. b./
pontja és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII tv. 88. §.
90. § és 92. §-ai alapján” helyébe az alábbi szövegrész lép:
„az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal”
2. Az alapító okiratban az intézmény neve és székhelye törlésre kerül, helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
Az intézmény neve:

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kengyeli József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár
Székhelye:
5083 Kengyel, Kossuth L. út 98.
A jogszabályban meghatározott közfeladatai közül „a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 26 §-a alapján általános iskolai nevelési és oktatási feladatok ellátása”
szövegrész törlésre kerül.
A szakágazat számok közül a „852010 alapfokú oktatás” szöveg törlésre kerül.
Az alaptevékenységek felsorolásából az általános iskolára vonatkozó rész (2. és 3.
oldal )törlésre kerül.
A könyvtári alaptevékenységek felsorolásából az iskolai könyvtári tevékenységek
felsorolás törlésre kerül.
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje meghatározásából az „ÁMK igazgatója
egyben az Általános Iskola igazgatója is” szövegrész törlésre kerül.
A tagintézmények telephelyei, címei felsorolás törlésre kerül.
A „A Kengyeli Általános Művelődési Központ alapító okirata 2007. augusztus 1-én lép
hatályba. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a jelenleg érvényben lévő a Kossuth
Lajos Általános Iskola, a József Attila Művelődési Ház és a Községi Könyvtár alapító
okiratát visszavonja 2007. július 31-vel és mint önálló intézményeket megszünteti”
szövegrész törlésre kerül.

A módosításra a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv.)2. § (1)
bekezdése alapján az intézmény állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatot ellátó
intézményegysége a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (KIK)az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti önálló jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egysége lesz 2013. január 1-től.
Az átadás-átvétel - a Tv. rendelkezései alapján készült - , Kengyel Községi Önkormányzat és
a KIK között 2012. december 12-én aláírt megállapodásban rögzítettek szerint történik.
A feladat ellátásához szükséges ingó- és ingatlan vagyon a megállapodásban foglaltak
szerint a KIK vagyonkezelésébe kerül.
A köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatot ellátó intézményegységre kiterjedően a
költségvetési szerv 2012. december 31-ig vállal kötelezettséget.
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Az alapító okirat módosítása 2013. január 1-én lép hatályba.
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2. számú melléklet a 116/2012.(XII.13.) Kt. határozathoz
KENGYELI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA
Kengyel Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi (egységes szerkezetben foglalt) alapító okiratot adja ki.
Az intézmény neve:
székhelye:

Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
5083.Kengyel, Kossuth L. u. 98.

A létrehozásáról rendelkező jogszabály:
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2007./VI.28./ számú határozata
Az intézmény jogelődje:

Kossuth Lajos Általános Iskola,
József Attila Művelődési Ház,
Községi Könyvtár

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 53. §-a alapján nyilvános könyvtári
feladatok , továbbá a 76. §-a alapján helyi közművelődési feladatok ellátása. „
önállóan működő költségvetési szerv
Gazdálkodási feladatokat ellátó,
önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv neve:
Törzsszáma:
Címe:
Szakágazat száma:

Kengyel Község Polgármesteri
Hivatala
410030
Kengyel, Szabadság út 10.
900400 művészeti létesítmény
működtetése
910100 könyvtári, levéltári
tevékenység

Alaptevékenysége: 2010. január 1-től:

- Művelődési Ház:
Közművelődési alaptevékenység:
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző,
szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt
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-

javító
tanulási,
felnőttoktatási
lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése,
település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése,
a
helyi
művelődési
szokások
gondozása,
gazdagítása,
a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek
biztosítása
a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének
és fenntartásának segítése,
egyéb, a művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás

9105 Közművelődési tevékenységek
910501-1 Közművelődési tevékenységek és
támogatásuk
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése
581 Kiadói tevékenység
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe
adása, üzemeltetése
682002-1 Nem lakóingatlan bérbe adása,
üzemeltetése

- Községi Könyvtár:
Könyvtári alaptevékenység:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban, a Szervezeti és
Működési szabályzatban meghatározott főbb céljait
nyilatkozatban teszi közzé,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi,
gondozza és rendelkezésre bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól,
d) elősegíti
más
könyvtárak
állományának
és
szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és
információcserében
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Ezen kívül:
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek
megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
- helyismereti információkat és dokumentumokat
gyűjt,
- megrendelés esetén biztosítja a fénymásolást,
- könyvtári tagok számára lehetővé teszi az Internet
használatát
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
91012 Könyvtári tevékenység
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
910122-1 Könyvtári állomány feltárása,megőrzése,
védelme
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
619 Egyéb távközlés
619000-1 Egyéb távközlés (internet szolgáltatás a
lakosság részére)
821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
821900-1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
(fénymásolás a lakosság részére)
Vállalkozói tevékenység
folytatása és szabad
kapacitásának használata:
Az intézmény vállalkozói tevékenységet
nem folytathat. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosíthatja – az
SZMSZ-ben felsorolt tevékenységek körében

Az intézmény működési köre:

Kengyel Község közigazgatási
területével megegyező

Irányító szerv neve:
Székhelye:

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10.
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Felügyeleti szerve:
Székhelye:
Az intézmény fenntartója:
Székhelye:

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10.

Alapító jogokkal felruházott irányító szerve:
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye:
5083.Kengyel,Szabadság út 10.
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az
intézmény
vezetőjét
a képviselő-testület nevezi ki.

pályázat

útján

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony megjelölése:
A Képviselő-testület által jóváhagyott létszámkereten
belül:
Közalkalmazottak, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó
Munkavállaló, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. tv. az irányadó
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. az
irányadó

Feladatellátást szolgáló vagyon: Melléklet szerint
Az intézményi vagyon feletti
rendelkezési jog:

Az ingatlan vagyon tekintetében az Önkormányzat,
tárgyi eszköz tekintetében az intézményvezető
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MELLÉKLET
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratához
a feladatellátást szolgáló vagyonról

Ingatlanok:
Megnevezése

címe

hrsz-a

burttó értéke

Kossuth út 98.

408/2

számviteli nyilvántartás szerint

Kossuth út 98.

408/2

számviteli nyilvántartás szerint

Művelődési Ház
Fő funkció helyiségek,
Kiszolgáló helyiségek
Községi Könyvtár
Könyvtár és kiszolgáló
helyiségei

Ingó

v a g y o n:

Művelődési Ház
Nagyértékű tárgyi eszközök értéke
Kisértékű tárgyi eszközök értéke

/leltár szerint/
/leltár szerint/

számviteli nyilvántartás szerint
számviteli nyilvántartás szerint

/leltár szerint/
/leltár szerint/

számviteli nyilvántartás szerint
számviteli nyilvántartás szerint

Községi Könyvtár
Nagyértékű tárgyi eszközök értéke
Kisértékű tárgyi eszközök értéke
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III. NAPIREND:
Előterjesztés az önkormányzati adósságkonszolidáció
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

végrehajtásáról

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az állam egyszeri,
vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt az 5000 fő lakosságszámot meg
nem haladó települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások számára.
A Kengyel Községi Önkormányzat esetében a munkabérhitelt, a likvid-hitelt és a
fejlesztési célú hitelt érinti. Hozzá kell járulnia a Képviselő-testületnek, ahhoz, hogy a
pénzintézet felé egy harmadik személy, vagyis az állam teljesítse a hitelek
kiegyenlítését.
Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy 2012. december 17-ig
különböző nyilatkozatokat kell tenni Polgármester Úrnak és Jegyző Asszonynak.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tagok.
A feltett kérdésre Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető adott választ, melyet a
kérdést feltevő és a Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő
egyöntetűen az alábbi határozatot hozta.

szavazattal,

117/2012.(XII.13.) Kt.
Határozat
Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásáról
1. A Képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban költségvetési törvény) 76/C. §ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel
tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított,
egyszeri,
vissza nem
térítendő költségvetési támogatást, azon
adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybe vételét lehetővé teszi.
2. a Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési
eljárás alatt nem áll.
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3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.törvény 286.
§ alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam
közvetlenül megfizesse a hitelezőknek és a kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében:
a.) a hitelezők és kölcsönnyújtók által érintett adósságelemek tőke és
járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges
adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges
nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős
miniszter kezdeményezi.
5. A Képviselő-testület nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés
biztosítékául szolgál.
6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C § szerinti
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az
önkormányzatra
vonatkozó,
a
törlesztéshez szükséges
adatokat,
információkat megismerje és kezelje.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
MÁK területi szerve
Irattár

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a
megjelenést, az ülést berekeszti.

Kmf.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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