JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 9-én
megtartott rendkívüli üléséről.
A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Jelen vannak: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Győri László alpolgármester
Magyari Bertalan Zoltán alpolgármester
Göcs Csaba képviselő
Kopányi László képviselő
Lengyel Zsolt képviselő
Pesti Sándor képviselő
Tanka Sándor képviselő

Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 7 fő megjelent. Az
ülést megnyitja.
Napirendi pontok:
1.

Előterjesztés a pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó társulási megállapodás
módosítására.

Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2.

Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által
fenntartott intézmények alap-szakfeladatainak változásáról szóló előterjesztés
elfogadására.

Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
3.

Előterjesztés a
módosítására.

Hencida

Községért

Közalapítvány

Kuratóriumának

Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
A képviselőtestület a napirendi pontokra és azok előadóira tett javaslatot 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1. napirendi pont
Szémán László polgármester: A Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatos előterjesztéshez
nem kívánok kommentárt fűzni. Amennyiben senkinek nincs ezzel kapcsolatos észrevétele,
kérem, kézfeltartással jelezze, aki társulási megállapodás módosításával egyetért.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatot:
8/2011. (III. 9.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 8/2011. (III. 9.) sz. határozatával a
Berettyóújfalu Körzeti Pedagógiai Szakszolgálati Társulás társulási megállapodásának
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Társulási Megállapodás
Pedagógiai Szakszolgálati Feladatok ellátására
(a 2005. július 1-vel elfogadott megállapodás módosítása)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján, valamint a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulási Megállapodásában foglaltakra tekintettel, a többcélú kistérségi társulás keretében, a
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – jelen megállapodás 3.
pontjában megnevezett – települési önkormányzatok képviselő-testületei közszolgáltatási,
közoktatási feladatkörben egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok, a gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a
logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és a gyógytestnevelés
közös megszervezéséről kistérségi szinten, intézményi társulás keretében gondoskodnak, jelen
társulási megállapodásban foglaltak szerint.
1./

A társulás neve:

Berettyóújfalu Körzeti Pedagógiai
Szakszolgálati Társulása

2./

A társulás székhelye:

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

3./
a.)

A közös feladat és hatáskör gyakorlásával Megbízott társult tag neve és
székhelye:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

b.)

A társulás Megbízó tagjainak neve és székhelye:
Bakonszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bakonszeg, Hunyadi u. 24.
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Csökmő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Csökmő, Kossuth u. 109.
Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Esztár, Árpád u. 1.
Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Furta, Petőfi u. 1.
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gáborján, Fő u. 106.
Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hencida, Kossuth tér 1.
Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kismarja, Bocskai u. 20.
Komádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Komádi, Hősök tere 4.
Körösszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Körösszakál, Piac tér 1.
Körösszegapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarhomorog, Árpád u. 46.
Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezőpeterd, Kossuth u. 16.
Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezősas, Nagy Sándor u. 39.
Pocsaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pocsaj, Nagy u. 51.
Szentpéterszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Tépe, Rákóczi u. 1.
Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Újiráz, Szabadság tér 1.
Váncsod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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Váncsod, Kossuth u. 42.
Vekerd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vekerd, Kossuth u. 18.
Zsáka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Zsáka, Szabadság tér 1.
4./

A közösen fenntartott intézmény neve, címe:
József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11.

5./

A társulás fenntartó és felügyeleti szerve:
Berettyóújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testülete

6./

A társulás működési/ellátási területe:
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – 3. pontban
megnevezett – települések közigazgatási területe

7./

A társulás célja:
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 21. és 34.§-ában meghatározott pedagógiai szakszolgálati
feladatokat közösen, egységes intézményi rendszerben magasabb színvonalon lássák
el, és közelebb hozzák az ellátottakhoz az egyes pedagógiai szakszolgáltatásokat.

8./

A társulás tevékenységi köre, feladata:

9./

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó – 3. pontban
megnevezett – társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 31.§-ában, valamint a képzési kötelezettségről és a
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendeletben
meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatokat közösen szervezik meg, a
többcélú társulás keretében létrehozott intézményi társulás útján látják el.
A közoktatási törvény 34.§ (1) bekezdés a.) pontjában foglalt gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a b.) pontjában foglalt fejlesztő
felkészítés, d.) pontjában foglalt nevelési tanácsadás, az e.) pontjában foglalt
logopédiai ellátás, az f.) pontban foglalt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
és h.) pontjában foglalt gyógytestnevelést egységes intézményi keretek között látja el.
A feladatellátás módja
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – 3. pontban
megnevezett – önkormányzatok képviselő-testületei (Megbízó Önkormányzatok)
megbízzák Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületét (Megbízott
Önkormányzat), hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34.§-ában
meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatokat, az a.) pontban foglalt
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a b.) pontban foglalt
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fejlesztő felkészítés, a d.) pontban foglalt nevelési tanácsadást, az e.) pontban foglalt
logopédiai ellátást, az f.) pontban foglalt továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadást és a h.) pontban foglalt gyógytestnevelést a kistérség székhelyén, az általa
alapított és fenntartott intézmény útján biztosítsa.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik arról, hogy a
József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a pedagógiai
szakszolgálati feladatokat alapfeladatként lássa el, négy decentrum –Csökmő, Komádi,
Pocsaj, Zsáka településeken - a pedagógiai szakszolgálati alapfeladatok teljeskörű
biztosításával.
A decentrumokat és az ellátási körzetükbe tartozó településeket a megállapodás 1. sz.
melléklete tartalmazza.
10./

A feladatellátás feltételrendszere
A Megbízott Önkormányzat biztosítja az intézmény működéséhez szükséges anyagi,
tárgyi, technikai, személyi feltételeket.
A feladatellátási kötelezettség, felelősség rendje:
A fenntartói és felügyeleti jogokat gyakorló Megbízott Önkormányzat köteles
gondoskodni a közszolgáltatási feladatokhoz a képzési kötelezettségről és a pedagógiai
szakszolgálatról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendeletben meghatározott feltételek
biztosításáról.

11./

A feladatellátás finanszírozása, a költségek viselése, megosztása, elszámolása

12./

A közszolgáltatási feladatellátás forrása központi állami költségvetési normatív
hozzájárulás, központi állami költségvetési eseti támogatás, a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása által igényelt kistérségi normatíva, valamint a társult
települések önkormányzatainak kiegészítése.
Az állami forrásokból és a kistérségi normatívából nem fedezett költségeket a társult
önkormányzatok kiegészítik az ellátásban részesülők számával arányos hozzájárulással
a megbízott önkormányzat számára.
A feladat közös megszervezésének és működtetésének költségeit évente két
alkalommal, július 31-ei és december 31-ei határidővel fizetik meg az
önkormányzatok.
Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás
A közszolgáltatási feladat költségvetését a társult települési önkormányzatok
polgármesterei a költségvetési tervezés időszakában, az előzetes egyeztetési eljárás
folyamatában egyeztetik.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a feladatellátásból származó költségekkel
kapcsolatos elszámolást az adott költségvetési évről szóló zárszámadás elfogadását
követő 30 napon belül megküldi a társult önkormányzatoknak.

13./

Az intézményvezető megbízása
A József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
intézményvezetőjét Berettyóújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevezi
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ki, az intézményvezető megbízása, kinevezése, felmentése előtt kikéri a társult
települések polgármesterének véleményét.
14./

Tájékoztatás, beszámolás
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az intézmény vezetőjétől
évenként a feladatvállalásról, az intézmény közös fenntartásáról tájékoztatást
kérhetnek.

15./

A társulás ellenőrzése
A megbízó önkormányzatok a szolgáltatás teljesítésének színvonalát és a költségek
elszámolásának megfelelőségét az általuk megbízott személlyel vagy szervvel
jogosultak ellenőriztetni. Az ellenőrzés időpontjáról megbízott önkormányzat
polgármesterét legalább 8 nappal az ellenőrzésről értesíteni kell.
Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

16./

Csatlakozás
A társuláshoz csatlakozni a társult önkormányzatok mindegyikének egyetértése esetén
lehet. A társulás tagjai a társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzatok csatlakozási
kérelméről a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül döntenek.

17./

Felmondás
A társulási megállapodást felmondani a szorgalmi időszak utolsó napjával lehet. A
felmondásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a képviselő-testület
legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.

18./

A társulás megszűnése esetén az elszámolás rendje
A társulásnak nem keletkezik vagyona.
A társulás megszűnése esetén az abban résztvevő önkormányzatok részéről a társulás
működésével kapcsolatos költségek elszámolása a pénzügyi hozzájárulás alapján
történik. A költségek elszámolását a társulás megszűnését követő hónap 15. napjáig
kell elkészíteni és megküldeni. Az elszámolást Berettyóújfalu Város polgármestere
küldi meg a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármestereinek.
A jelen Megállapodás felmondása és megszűnése esetén a Felek 60 napon belül
kötelesek elszámolni egymással.

19./

Vegyes rendelkezések
A társulási megállapodás 2005. július hó 1. napján lép hatályba és határozatlan időre
szól, de legalább 3 évig.
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit
tekinti irányadónak.
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A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő,
illetve a társulás működése során esetleges felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen
egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre. Jogvitájukra nézve a Berettyóújfalui Városi
Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.
A társulási megállapodást, annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében –
akaratukkal mindenben megegyezően – saját kezű aláírással látják el.
Berettyóújfalu, 20…………..

Berettyóújfalu Város
polgármestere

Bakonszeg Község
polgármestere

Csökmő Község
polgármestere

Zsáka Község
polgármestere

Esztár Község
polgármestere

Furta Község
polgármestere

Gáborján Község
polgármestere

Hencida Község
polgármestere

Kismarja Község
polgármestere

Komádi Város
polgármestere

Körösszakál Község
polgármestere

Körösszegapáti Község
polgármestere

Magyarhomorog Község
polgármestere

Mezőpeterd Község
polgármestere

Mezősas Község
polgármestere

Pocsaj község
polgármestere

Szentpéterszeg Község
polgármestere

Tépe Község
polgármestere

Újiráz Község
polgármestere

Váncsod Község
polgármestere

Vekerd Község
polgármestere
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1. számú melléklet a 8/2011. (III. 9.) számú határozathoz

A Pedagógiai Szakszolgálat kistérségben működő decentrumai
és az ellátási körzetükbe tartozó települések

Decentrum
Berettyóújfalu

Csökmő
Komádi

Pocsaj

Zsáka

Határidő:
Felelős:

Decentrumhoz tartozó települések
Bakonszeg
Berettyóújfalu
Gáborján
Hencida
Mezőpeterd
Mezősas
Szentpéterszeg
Tépe
Váncsod
Csökmő
Újiráz
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Esztár
Kismarja
Pocsaj
Furta
Vekerd
Zsáka

azonnal
Szémán László polgármester

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

2. napirendi pont
Szémán László polgármester: A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
által fenntartott intézmények alap - szakfeladatainak változásáról szóló előterjesztésből
kitűnik, hogy a módosítás átvezetéséhez a képviselőtestület minősített többséggel elfogadott
hozzájárulása szükséges. E módosítási tárgykörben Hencida is érintett a szociális étkeztetés
vonatkozásában. Ismeretes, hogy ez az ellátási forma milyen pénzügyi kötelezettségvállalást
jelent.

Aki egyetért az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással
jelezze.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatot:

9/2011. (III. 9.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása által fenntartott intézmények alap-szakfeladatok módosítására az alábbi
határozatot hozza:
a) A „889 921 Szociális étkeztetés'" alap-szakfeladatának működtetését 2011. április 01-től az
Evangéliumi Pünkösdi Közösség OCM Segítő Szolgálatának működtetésébe kívánja átadni és
ennek megfelelően kéri a Társulási Megállapodás módosítását.
b) Tudomásul vette a bakonszegi, esztári, kismarjai, zsákai, mezősasi telephelyen történő
alap-szakfeladatok számának növelésére irányuló, berettyóújfalui ellátott létszámkeret
növelésre vonatkozó kezdeményezést.
c) Tudomásul vette a berettyóújfalui székhely esetében az eddig 2 különálló épületben
működtetett „881 011 Idősek nappali ellátatása" alap-szakfeladat esetében a Berettyóújfalu,
Árpád utca 1 szám alatti intézményben - az alacsony kihasználtság miatt- a szolgáltatás
megszüntetését.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szémán László polgármester

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
3. napirendi pont
Szémán László polgármester: Záró napirendi pontunk a Hencida Községért
Közalapítvánnyal kapcsolatos. Igaz, nemrég módosítottuk, de amint az előterjesztésben is
olvashatták az ügyészség álláspontja szerint még kuratóriumi tagságot sem vállalhat az
önkormányzati képviselő az önkormányzat által létrehozott alapítványban. Hogy ez ne
okozzon problémát és végre az adózók által felajánlott egy százalék célba juthasson,
törvényesen működővé kell tenni az alapítványt. Ezért azt javaslom, hogy az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően haladjunk végig a határozathozatallal. A döntés minősített többséget
igényel.
Aki egyetért azzal, hogy Tanka Sándor alapítványi funkciója összeférhetetlen a képviselői
mandátumával, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
10/2011. (III. 9.) KTH számú határozat

9

Hencida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hencida Községért
Közalapítvány alapítója, Tanka Sándor önkormányzati képviselő, a Közalapítvány
kuratóriumának elnöke vonatkozásában az összeférhetetlenséget megállapítja.
INDOKOLÁS
Hencida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, helyi önkormányzati
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. tv. 5.§ f) pontja alapján kuratóriumi tagság kivételével a képviselő testület által létrehozott közalapítvány kezelő
szervének tisztségviselője az önkormányzati képviselő nem lehet – Tanka Sándor
önkormányzati képviselő kuratórium elnöki tisztével való összeférhetetlenségét
megállapította.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Köszönöm. Javaslom a Hencida Községért Közalapítvány
kuratóriumának azonnali visszahívását a törvényes működés helyreállítása végett. Aki
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatot:
11/2011. (III. 9.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a Közalapítvány
Hencida Községért Közalapítvány kuratóriumának valamennyi tagját azonnali hatállyal
visszahívja, tekintettel arra, az alapító a kuratórium elnökével szemben fennálló
összeférhetetlenséget megállapította.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Ismételten az előterjesztésben foglaltakra hivatkozva, - és az
előzetes elfogadást bejelentve – amennyiben más személyre javaslat nem érkezik, kérem,
jelezzék kézfeltartással, ha elfogadják, hogy a Hencida Községért Közalapítvány kuratóriumát
a következő személyek alkossák:
Elnök: Győri Tamás 4123 Hencida, Akácos u. 5.
Titkár: Magyari Bertalan Zoltán 4123 Hencida, Kossuth tér 7.
Tag: Nagy Lajos 4123 Hencida, Arany J. u. 15. szám alatti lakosok.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatot:
12/2011. (III. 9.) KTH számú határozat
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Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, a Közalapítvány Hencida
Községért Közalapítvány működőképességének előmozdítása végett az közalapítvány
kuratóriumának elnöki tisztére, Győri Tamás 4123 Hencida, Akácos u. 5. szám alatti lakost,
tagjainak Magyari Bertalan Zoltán, 4123 Hencida, Kossuth tér 7. - aki egyben a titkári
funkciót is betölti - és Nagy Lajos 4123 Hencida, Arany J. u. 15. szám alatti lakosokat jelöli.
A kuratórium tagjainak megbízatása elfogadás esetén határozatlan időre szól.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Végére maradt az alapító okirat módosítása. Aki egyetért
azzal, hogy az eddigi döntéseknek megfelelően módosuljon az alapító okirat, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatot:
13/2011. (III. 9.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint alapító, a Közalapítvány
Hencida Községért Közalapítvány alapító okiratát a kuratóriumi tagok változása miatt a
következők szerint módosítja:
4. A Közalapítvány kezelő szervezete
4.2. A kuratórium tagjai:
Elnök: Győri Tamás 4123 Hencida, Akácos u. 5.
Titkár: Magyari Bertalan Zoltán 4123 Hencida, Kossuth tér 7.
Tag: Nagy Lajos 4123 Hencida, Arany J. u. 15.
Az alábbi bekezdést az alapító okiratból törli:
„A kurátorok többsége független az alapítótól, a képviselőtestületnek nem tagjai, a tagoknak
nem hozzátartozója és velük munkaviszonyban sem áll.”
5.4
A kuratórium elnöki tisztét Győri Tamás tölti be, ő a kuratórium egyszemélyi
képviseletére jogosult.
A Képviselő Testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat elkészítésére és a változás bejelentés megtételére.
Határidő: 2011. április 1.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
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Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 10 óra 10
perckor bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző
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