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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 10-én
csütörtökön 13:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Árgyelán Andrea

körjegyző

Dr. Nagy Csaba

aljegyző

Madarász Anita jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és szervezési irodavezető
Árgyelán Andrea körjegyző: Ártánd Község Önkormányzat képviselő-testülete
jogszabálysértést követett el, amikor az együttes testületi ülésen nem volt jelen, és nem
fogadta el az együttes ülésen tárgyalandó körjegyzőségi, társulási ügyekkel kapcsolatos
előterjesztéseket. Testületi ülés előtt Biharkeresztes Város és Ártánd Község polgármestere
megpróbálta a képviselőket összehívni, de nem járt sikerrel.
Varga Róbert képviselő: Halaszthatatlan programja volt.
Kiss István képviselő: A jegyzőkönyv és a jogszabály előírja azt is, hogy együttes testületi
ülés előtt az Önkormányzatoknak tájékoztatást kell tartani. A képviselő-testület megbízta a
polgármestert, hogy az önkormányzat érdekében járjon el.
Árgyelán Andrea körjegyző: Rendkívüli testületi ülésről volt szó, egy nappal előtte ki lett
küldve a testületi anyag. A költségvetéssel, illetve a társulási költségvetéssel, körjegyzőséggel
kapcsolatos egyeztetéseket lefolytatták az összes település polgármesterével. A polgármester
hatásköre hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Varga Róbert képviselő: Nem szerepel a meghívóban, hogy rendkívüli ülés ezért nem értette,
hogy miért egy nappal előtte küldték ki.
Kiss István képviselő: Nem az előterjesztővel/előkészítővel van problémája, hanem a
tájékoztatást várta el a polgármestertől.
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Benkő Sándor polgármester: Megbeszélték, hogy az előterjesztés kiküldése után egyeztető
megbeszélést tartanak, ez mindig így volt és szeretné, hogy a jövőben is így legyen. Igény
volt rá de nem éltek a lehetősséggel a képviselő-testület tagjai.
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek a képviselő-testület Pálné Fazekas Irén képviselőt
válassza meg. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül Pálné Fazekas
Irén képviselőt választották jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítására
2. Előterjesztés a 2011. évi körjegyzőségi költségek meghatározására
3. Előterjesztés a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó társulási
megállapodás módosítására
4. Előterjesztés a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségeinek meghatározására
5. Előterjesztés a mozgókönyvtári feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítására
6. Különfélék

Napirendek tárgyalása:
1. Előterjesztés a körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás
módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak, elfogadják-e a
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőségi feladatok ellátásáról
szóló megállapodásának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a határozat melléklete
szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
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Melléklet a 23/2011. (II. 10.) ÁKt. számú határozathoz
Megállapodás körjegyzőségi feladatok ellátásáról
(módosításokkal egységes szerkezetben)
A megállapodás létrejött a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény
38. § (3), 39. § (1), 39. § (3), 40. § (1) bekezdése a második és harmadik mondatnának
kivételével, 40. § (2)-(3)-(4)-(5)-(6) bekezdései alapján Biharkeresztes Város és Ártánd, Bojt,
Told községek önkormányzatai között az alábbi feltételekkel:
1.
a) Ártánd, Bojt, Told települések igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alkotnak. A
Körjegyzői feladatokat Biharkeresztes város jegyzője, Biharkeresztes Város Polgármesteri
Hivatalának bevonásával látja el e megállapodás és a vonatkozó jogszabályok alapján.
b) A megállapodást kötő önkormányzatok megnevezése:
- Biharkeresztes Város Önkormányzata (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.)
- képviseli: Barabás Ferenc polgármester
- Ártánd Község Önkormányzata (4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.)
- képviseli: Benkő Sándor polgármester
- Bojt Község Önkormányzata (4114 Bojt, Ady E. u. 5.)
- képviseli: Vass Mária polgármester
- Told Község Önkormányzata (4117 Told, Kossuth u. 4.)
- képviseli: Béres Barnabás polgármester
2.
A körjegyzőség székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
3.
a) A körjegyzőség hivatalos megnevezése: Biharkeresztes székhelyű Ártánd, Bojt, Told
Körjegyzőség.
b) A körjegyzőség szervezetére, működésére vonatkozó részletes szabályokat az érintett
települések Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az Ügyrend tartalmazza. A
szabályzatok érvényességéhez szükséges, hogy a megállapodásban résztvevő települések
önkormányzatai azokat elfogadják.
c) Az Ügyrend a jelen megállapodás mellékletét képezi.
4.
a) A körjegyzőségi feladatokkal kapcsolatos működési költségek viselésének arányát és a
teljesítés feltételeit a megállapodásban résztvevő önkormányzatok a következők szerint
szabályozzák:
A hozzájárulást meghatározó tényezők:
az önkormányzat anyagi eszközei,
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a körjegyzőséghez tartozó települések, településenként két fő köztisztviselő
teljes körű igazgatási és pénzügyi ügyintézői feladatai, valamint egy fő adóügyi
ügyintéző feladatai egyenes arányosan megosztva a körjegyzőséghez tartozó
települések között.

b) A hozzájárulás mértéke:
A működési költségek közül a települések településenként két fő köztisztviselő személyi
juttatásait, azok járulékait kötelesek megfizetni 100 %-ban, egy fő adóügyi ügyintéző
személyi juttatását, annak járulékát 25 %-ban. Egyéb, az adott településen végzett
körjegyzőségi feladat állátásához szükséges dologi költség biztosításának pénzügyi
fedezete a települések saját önálló költségvetését terhelik.
c) Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelmesen teljesítő
önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala – az
általa küldött felszólítást követően, annak 8 napos eredménytelenséget követően – az adott
önkormányzat számláját vezető bank felé azonnal beszedési megbízást nyújt be, amely
beszedési megbízás elsőbbséget élvez más inkasszókkal szemben. Amennyiben a
beszedési megbízás nem vezet eredményre úgy a követelés behajtását Biharkeresztes
Város Polgármesteri Hivatal polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeres szorzata kerül felszámolásra.
5.
a) A működéshez szükséges évi fenntartási hozzájárulást a megállapodásban résztvevő
települési önkormányzatok folyamatosan kötelesek biztosítani.
b) A körjegyzőségi feladatok ellátásához szükséges kiadásokkal kapcsolatosan tervezni kell a
köztisztviselők személyi jellegű kiadásait, azok járulékait. A körjegyzőségi feladatok
ellátásából származó személyi jellegű kiadásokat a megállapodásban résztvevő
önkormányzatok a megállapodásban foglaltak szerint viselik (hozzájárulás), az adott
településeken végzett feladatok ellátásához szükséges dologi kiadásokat az
önkormányzatok saját költségvetésében kell betervezni.
c) A körjegyzőségi feladatok ellátásának költségvetése az állami támogatásból és a résztvevő
önkormányzatok megállapodás szerinti hozzájárulásából áll.
6.
a) A megállapodásban részt vevő települési önkormányzatok településein végzett feladatok
ellátásához beszerzésre kerülő tárgyi eszközök és szoftverek az adott település
eszköznyilvántartásába kerülnek bevezetésre. Minden egyéb a körjegyzőség hivatalának
fenntartásához és működtetéséhez szükséges eszközállomány Biharkeresztes Város
Polgármesteri Hivatalának eszköznyilvántartásába kerül feltüntetésre, mivel a hivatal
épületének biztosítása Biharkeresztes város feladta és ezen hivatal zavartalan és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetés biztosítása elsősorban Biharkeresztes
Önkormányzatának feladta és terhe.
b) A felek kijelentik, hogy amennyiben a körjegyzőségből kiválnak, illetve a székhely
település polgármesteri hivatalának körjegyzőségi feladat ellátását jogszabály
megszünteti, illetve a hivatala a körjegyzőségi feladat ellátására egyéb okból nem képes,
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és a körjegyzőség ezen okokból szűnik meg, a fentiekben leírt módon nyilvántartott
eszközállománnyal kapcsolatban semminemű követelés nem származhat.

7.
A megállapodásban résztvevő önkormányzatok a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak szerint célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrizetik a körjegyzőség
működését.
8.
a) a körjegyzőségi feladatok ellátásával kapcsolatos ügyekben szükség szerint együttes
képviselő-testületi ülésen kell dönteni.
b) Évente minimálisan két együttes ülést kell tartani a körjegyzőségi feladatok
költségvetésének megállapítása, illetve a zárszámadás elfogadására.
c) Az együttes ülést bármelyik képviselő-testület írásbeli kezdeményezésére össze kell hívni.
A kezdeményező képviselő-testület a körjegyző útján gondoskodik a téma, előterjesztés
előkészítéséről.
d) A körjegyző köteles beszámolni a körjegyzőség munkájáról minden képviselő-testületnek.
e) Az együttes ülést Biharkeresztes város polgármestere vezeti.
f) Az együttes ülés akkor határozatképes, ha a megállapodásban résztvevő önkormányzatok
képviselő-testületei körül mindegyik határozatképes.
g) Amennyiben az együttes ülés határozatképtelen, vagy ülés közben határozatképtelenné
válik, akkor az ülést 5 napon belül újból össze kell hívni.
h) Az együttes ülést Biharkeresztes város polgármestere hívja össze, a jegyzővel egyeztetve.
i) A határozati javaslatot az érintett önkormányzatok polgármesterei egyenként bocsátják
szavazásra, arról a testületek külön-külön szavaznak.
j) Az együttes ülésről közös jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben az érintett
önkormányzatok határozatai a soron következő sorszámmal külön-külön kerülnek
rögzítésre.
k) Az együttes ülésről szóló jegyzőkönyvet a megállapodásban résztvevő települések
polgármesterei és a jegyző írja alá.
l) A jegyzőkönyvet 6 példányban kell készíteni és az érintett önkormányzatoknak meg kell
küldeni.
9.
a) A jegyző kinevezése Biharkeresztes Város képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, a
kinevezéssel egy időben kapja megbízását a körjegyzőségi feladtok ellátására is.
b) A jegyző (körjegyző) felett a munkáltatói jogokat Biharkeresztes Város Önkormányzati
Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Biharkeresztes Város polgármestere
gyakorolja.
Biharkeresztes város polgármestere döntés előtt – a munkáltatói és az egyéb munkáltatói
jogok tekintetében – kérje ki a körjegyzőségi községek polgármestereinek véleményét
c) A jegyzőt (körjegyzőt) akadályoztatása esetén az aljegyző és a jegyző (körjegyző) által
megbízott személy helyettesíti.
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10.
Az adott évi költségvetés tartalmazza a körjegyzőségi feladatok ellátó főállású köztisztviselők
létszámát.
11.
A körjegyzőségi feladatok ellátása érdekében a – a helyi sajátosságok figyelembevételével -,
az érintett önkormányzati képviselő-testülete döntés alapján, minden településen két fő
főállású ügyintéző beosztású köztisztviselő dolgozik, aki Biharkeresztes Város Polgármesteri
Hivatalának köztisztviselője. Egy fő ügyintéző állandó jelenlétével biztosítja az igazgatási és
önkormányzati feladatok ellátását az adott településen, egy fő ügyintéző időszakosan – az
adott település polgármesterével egyeztetett időpontokban végzi a település pénzügyi
feladatokat. Az adóügyi feladatok ellátása a Biharkeresztesi Polgármesteri Hivatalban
történik.
A jegyző ügyfélfogadási napját és időpontját jelen körjegyzőségi megállapodás melléklete
tartalmazza.
Az ügyfélfogadás időpontját, helyét a helyben szokásos módon nyilvánossá kell tenni.
12.
A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a
polgármesterek együttesen végzik.

feladatok

egyeztetését

az érdekelt

13.
a) A kiválásról vagy a csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban írásban
közölni kell a szerződésben résztvevő képviselő-testületekkel.
b) Csatlakozás esetén a csatlakozni szándékozó önkormányzat a működési szabályzatát,
ügyrendjét köteles előzetesen megismerni és nyilatkozni arra, hogy az abban előírt
feltételeket magára nézve kötelezősen vállalja. Csatlakozás esetén a csatlakozás a
körjegyzőség létrehozásáról szóló jelen megállapodás módosításával érvényes.
c) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezt a megállapodást minden érintett
önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése alapján a
vonatkozó jogszabályok alapján felbonthatják.
d) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a körjegyzőséggel kapcsolatban kötött
minden korábban kötött megállapodás e megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti.
e) E megállapodás 2011. január 01. napján lép hatályba.
Biharkeresztes, 2010. február 9.
Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Vass Mária
polgármester
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Záradék:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete …………….
elfogadta.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete …………………..
elfogadta.
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete …………………..
elfogadta.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete …………………..
elfogadta.

sz. határozatával
sz. határozatával
sz. határozatával
sz. határozatával
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Melléklet a Körjegyzőségi Megállapodáshoz
JEGYZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE ÉS IDŐPONTJA
BIHARKERESZTES

KEDD 8.00 ÓRÁTÓL 12. ÓRÁIG

ÁRTÁND

KEDD 13.00 ÓRÁTÓL 15.00 ÓRÁIG

BOJT

CSÜTÖRTÖK 8.00 ÓRÁTÓL 10.00 ÓRÁIG

TOLD

HÉTFŐ 13.00 ÓRÁTÓL 15.00 ÓRÁIG
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2. Előterjesztés a 2011. évi körjegyzőségi költségek meghatározására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Kiss István képviselő: Kevesebb a tavalyi évhez viszonyítva, 4.660 EFt.
Árgyelán Andrea körjegyző: A költségvetésbe az fog beépülni, amit most megszavaz a
képviselő-testület.
Kiss István képviselő: Az előterjesztésben olvasható, hogy van egy körjegyzőségi dolgozó,
egy adó és egy pénzügyi ügyintéző.
Árgyelán Andrea körjegyző: Az igazgatási feladatok ellátását Madarász Anita végzi. A
pénzügyi feladatok ellátását két pénzügyi ügyintéző végzi, Biharkeresztest és Ártándot együtt.
A bérük lakosságszám arányosan van megosztva. Az adóügyi ügyintéző 4 településre van
megosztva. Egyenes arányosan van megosztva a bére és a járuléka.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város és Ártánd-BojtTold községek 2011. évi körjegyzőségi költségvetését és a hozzájárulások mértékét a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. február 15. a 2011. évi költségvetésbe való beépítésre
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Körjegyzőségi feladatok kiadásainak összesítője és felosztása a társult önkormányzatok
között

ÖNKORMÁNYZATONKÉNTI HOZZÁJÁRULÁS
2011. év E Ft-ban
Önkormányzatok

1. Ártánd
2. Bojt
3. Told

Igazgatási
és
önkormányza
ti
ügyintézés
3 319
1 790
2 525

Összesen

7 634

Pénzügyi
ügyintézés

Adóügyi
ügyintézés

Működési kiadások
alapján összesen

804
2 065
2 035

537
537
537

4 660
4 392
5 097

4 904

1 611

14 149

Körjegyzőségi feladatok kiadásai kiemelt előirányzatonkénti összesítője
E Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
1. Személyi
juttatás
2.Munkadókat
terhelő járulékok
3. Dologi
kiadások
Összesen:

Igazgatási
feladatok
Foglalkoztatott
Létszám: 31 fő
77 819

Ártánd

Bojt

Told

Biharkeresztes

1,48 fő

2,25 fő

2,25 fő

25,02 fő

3 685

3 516

4 068

66 550

19 362

928

805

959

16 670

50 595

47

71

70

50 407

147 776

4 660

4 392

5 097

133 627

Felosztási mutatók számítása
Lakosságszám (fő)
2010.01.01.
1. Ártánd
2. Biharkeresztes

551
4 173

Összesen

4 724

Megjegyzés: / számítások /
Igazgatási ügyintéző:

1 fő ügyintéző személyi juttatása és munkaadót terhelő
járuléka
Pénzügyi ügyintéző: Bojt település: 1 fő ügyintéző személyi juttatása és munkaadót terhelő
járuléka
Told település: 1 fő ügyintéző személyi juttatása és munkaadót terhelő
járuléka
Ártánd település: 2 fő ügyintéző személyi juttatása és munkaadót terhelő
járuléka lakosságszám arányosan
Adóügyi ügyintéző:
1 fő ügyintéző személyi juttatása és munkaadót terhelő
járuléka településenként 25%-ban

13

Bevétel 2011. év

Biharkeresztes

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés
841126

Összeg eFt

Önkormányzati igazgatási tevékenység
46415

Körjegyzőségi hozzájárulás
megállapodás alapján
Ártánd
4 660
Bojt
4 392
Told
5 097
14 149
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3. Előterjesztés a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó
társulási megállapodás módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes székhelyű Közoktatási
és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának
egységes szerkezetbe foglalt módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. február 10.
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Melléklet a 25/2011. (II. 10.) ÁKt számú határozathoz
Biharkeresztes székhelyű
Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati
Intézményfenntartó Társulási Megállapodás
(módosítással egységes szerkezetben)

Biharkeresztes Város Önkormányzata (Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. Képviseli:
Barabás Ferenc polgármester) Ártánd Község Önkormányzata (Ártánd, Rákóczi u. 28.
képviseli: Benkő Sándor polgármester) Told Község Önkormányzata (Told, Kossuth u. 2.
képviseli: Béres Barnabás polgármester), Bojt Község Önkormányzata ( Bojt, Ady E. u. 5.
Képviseli: Vass Mária polgármester), Nagykereki Község Önkormányzata (Nagykereki,
Kossuth u. 22. Képviseli: Zilai Károly polgármester), valamint Berekböszörmény Község
Önkormányzata (Berekböszörmény, Köztársaság tér 1. Képviseli: Nagy Ernő
polgármester) önkéntes és szabad elhatározásból, az egyenjogúság tiszteletben tartásával,
és a kölcsönös előnyök kihasználása érdekében, az arányos teherviselés alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv) 8. § (4)
bekezdésében foglalt általános iskolai oktatás és nevelés feladatainak ellátására a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéseiről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a
továbbiakban: Öttv) 8. § - ának rendelkezései szerint megalapítják közoktatási
intézményfenntartó társulásukat, az alulírott helyen és időpontban a következő
feltételekkel:

1. A társulás neve székhelye, célja, tagjai és a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával
megbízott neve, székhelye
1.1. A társulás neve: „Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati
Társulás”
(a továbbiakban: társulás)
Székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
1.2. A társulás célja:
1. társulásban résztvevő települések közoktatási feladatellátásának biztosítása a
településeken működtetett egységes szervezetű és irányítású közoktatási
intézmények fenntartásával és fenntartói irányításával [a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. (a továbbiakban:Kt.) 102.-106.§].
- E cél érvényesülése érdekében egy szervezetű, két tagintézményből álló
intézménnyé - amely ellátja a biharkeresztesi, a Biharkeresztesen tanuló ártándi
és toldi gyermekek nevelését - oktatását, valamint a bojti és a nagykereki
tagiskolákban a bojti és a nagykereki tanulók nevelését - oktatását is - szervezik
át a korábban Biharkeresztes-Ártánd és Told Közoktatási Intézményfenntartó
Társulásban fenntartott Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézményt,

-

2.
3.
4.
5.

Valamint egy szervezetű négy tagintézményből álló intézménnyé – amely ellátja
a biharkeresztesi óvodások és bölcsődés korú gyermekek nevelését, a
Biharkeresztesen óvodába járó Ártándi gyermekek nevelését, valamint az
ártándi, bojti, nagykereki, toldi tagóvodákban a biharkeresztesi, ártándi, bojti,
nagykereki és toldi gyermekek óvodai nevelését.
a közös intézményekben a szakos rendszerű oktatás és a pedagógus helyettesítés
feltételeinek javítása;
a munkaerő kihasználtság növelése;
az egy tanulóra jutó fajlagos intézmény fenntartási költség csökkentése.
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – jelen
megállapodás 1. 3. b) pontjában megnevezett – települési önkormányzatok
képviselő-testületei közoktatási szakszolgálati feladatkörben egyes pedagógiai
szakszolgálati feladatok közös megszervezéséről intézményi társulás keretében
gondoskodnak.
A pedagógiai szakszolgálati feladatok közösen, egységes intézményi
rendszerben, magasabb színvonalon történő ellátásával a szülő, a pedagógus és
a nevelési-oktatási intézmény feladatellátásának segítése, valamint egy
racionálisabb és takarékosabb költségvetési gazdálkodás kialakításával a
működés biztonságának növelése feladatarányos üzemeltetés, és az azzal járó
költségek közös meghatározása, illetve biztosítása.

1.3. Tagjai:
a) Az óvodai nevelés, és az általános iskolai nevelés és oktatás kötelező feladat
ellátására:
-

Biharkeresztes Város Önkormányzata (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.)
képviseli: Barabás Ferenc polgármester

-

Ártánd Község Önkormányzata (4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.)
képviseli: Benkő Sándor polgármester

-

Told Község Önkormányzata (4117 Told, Petőfi u. 35.)
képviseli: Béres Barnabás polgármester

-

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(4114 Bojt, Ady E. u. 5.)
képviseli: Vass Mária polgármester

-

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.)
képviseli: Zilai Károly polgármester

b) Pedagógiai szakszolgálati feladatok közös biztosítására
-

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
(4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.)
képviseli: Barabás Ferenc polgármester

-

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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(4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.)
képviseli: Benkő Sándor polgármester
-

Berekböszörmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.)
képviseli: Nagy Ernő polgármester

-

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(4114 Bojt, Ady E. u. 5.)
képviseli: Vass Mária polgármester

-

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.)
képviseli: Zilai Károly polgármester

-

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(4117 Told, Kossuth u. 2.)
képviseli: Béres Barnabás polgármester

1.4. A közös feladat-, és hatáskör gyakorlásával megbízott neve és székhelye:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
2. A társulás jogállása:
A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
3. A közösen fenntartott intézmények megnevezése, székhelye, típusa:
Hivatalos név:
a) Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. (a továbbiakban: iskola)
b) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37. (továbbiakban: óvoda)
(a továbbiakban együtt említve: intézmények)
Az iskola és óvoda többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. [Kt. 33. § (1) b)
pontja és (4) bekezdése] Ellátási kötelezettsége a társulásban részt vevő települések
általános iskolai oktatási-nevelési feladataira – beleértve a cigány kisebbségi oktatásinevelési, sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatokat is -, a tanulók napköziotthonos ellátásának megszervezésére, pedagógiai szakszolgálat (logopédiai ellátás,
nevelési tanácsadás és gyógytestnevelés) biztosítására terjed ki.
Az óvoda és bölcsőde nevelési típusú közoktatási intézmény, mely ellátja a bölcsődei
feladatokat is. Ellátási kötelezettsége a társulásban résztvevő települések óvodai nevelési
feladataira – beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését,
mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztését, látássérült gyermekek, ezen belül a
gyengénlátó gyermekek fejlesztését, beszédfogyatékos, beszéd – és nyelvi fejlődésben
akadályozott gyermekek fejlesztését, cigány kisebbségi óvodai nevelést.
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Az intézmények részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, amely
tevékenységüket alapító okirat szerint végzik. Gazdálkodási feladataikat Biharkeresztes
Város Polgármesteri Hivatala végzi külön megállapodás alapján.
4. Az intézmények szervezeti felépítése
Az iskola 8 évfolyamot ellátó általános iskolákat, 6 évfolyamos iskolát és pedagógiai
szakszolgálatot működtet.
Telephelyei:
- Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Biharkeresztes Széchenyi u. 61.
- Petőfi Sándor Tagiskola Bojt, Ady E. u. 4., ahol a bojti 1-6. osztályos tanulók
nevelése-oktatása történik.
- Bocskai István Tagiskola
Nagykereki, Rákóczi u. 2. ahol a nagykereki 1-8. osztályos tanulók nevelése és
oktatása folyik
Az óvoda 3 - 7 éves korú gyermekek részére iskolai oktatását megelőző szakszerű
csoportos foglalkoztatást, nevelést biztosít.
Telephelyei:
-

Ártándi Tagóvoda
Ártánd, Rákóczi u. 79.
Bojti Tagóvoda
Bojt, Rákóczi u. 46.
Nagykereki Tagóvoda
Nagykereki, Kossuth u. 2.
Toldi Tagóvoda
Told, Kossuth u. 28.

5. A társulás működése
5.1 A társulás ülésrendje:
A társult képviselő-testületek szükség szerint együttes ülést tartanak, amelyet
Biharkeresztes Város Polgármestere hív össze. A tag képviselő-testületek
polgármestereinek indítványára Biharkeresztes Város Polgármestere köteles az együttes
ülést összehívni. A társulás a törvény előírásai szerint tart ülést.
5.2 Hatáskörök megosztása:
a) A társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:
- a megállapodás jóváhagyásához;
- a megállapodás módosításához;
- a megállapodás megszüntetéséhez;
- a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
- a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
b) Az intézményekkel kapcsolatos helyi önkormányzati feladat és határköröket a
megbízott önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.
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c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)

Az iskola élén igazgató, az óvoda és bölcsőde élén intézményvezető áll, akikre
vonatkozóan a kiemelt munkáltatói jogokat Biharkeresztes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Biharkeresztes Város Polgármestere
gyakorolja, a tag képviselő-testületek véleményének kikérésével.
A bojti és a nagykereki tagiskola vezetőinek a megbízása, megbízásának visszavonása
az igazgató hatásköre, amelyet Bojt Község Polgármestere és Nagykereki Község
Polgármestere véleményének kikérésével gyakorolhat.
A tagiskolák alkalmazottaira vonatkozóan a kiemelt munkáltatói jogokat az igazgató
gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat a tagiskolák vezetői gyakorolják.
Az ártándi, a bojti, a nagykereki a toldi tagóvodák vezetőinek a megbízása,
megbízásaik visszavonása az intézményvezető hatásköre, amelyet Ártánd Község
Polgármestere, Bojt Község Polgármestere, Nagykereki Község Polgármestere és Told
Község Polgármestere véleményének kikérésével gyakorolhat.
A tagóvodák alkalmazottaira vonatkozóan a kiemelt munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat a tagóvodák vezetői
gyakorolják.
Az intézményi működés szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő
alapdokumentumait, és azok módosításait (SzMSz, pedagógiai program, házirend,
IMIP) Biharkeresztes Város Képviselő-testülete határozatával hagyja jóvá. A
dokumentumok jóváhagyásának tárgyalásakor a fenntartói jog gyakorlója köteles a
társult önkormányzatok polgármestereit az ülésre meghívni.
Az intézmények alapító okiratait a társult települések képviselő-testületei együttes
ülésükön fogadják el.
Az intézmények gazdálkodásának dokumentumait – költségvetés, féléves beszámoló,
zárszámadás – a Ártánd, Told, Bojt, Nagykereki képviselő-testületeik határozataikkal
hagyják jóvá.

5. 3 A társuláshoz való csatlakozás rendje:
Bármely szomszédos település csatlakozhat a társuláshoz. A csatlakozási szándékot
bármely önkormányzat a tárgyév január hó 31. napjáig köteles jelezni. A csatlakozás
érvényességéhez a tag képviselő-testületeknek a jóváhagyó határozatukat a tárgyév
március 31. napjáig kötelesek meghozni.
5.4 A társulásból való kilépés rendje:
A társulási megállapodást felmondani – az 5.2. a) pont utolsó francia bekezdésében
foglalt kivétellel - a naptári év utolsó napjával, de az adott tanév végi hatállyal lehet. A
társulást felmondani szándékozó képviselő-testület a felmondásról szóló képviselőtestületi döntést legkésőbb szeptember 30. napjáig köteles meghozni, és azt a társulás
tagjával közölni. A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását
bármely tag képviselő-testület kezdeményezheti. E kezdeményezésről annak
megküldését követő 60 napon belül a tag képviselő-testületek kötelesek dönteni.
5.5 A társulásból való kizárás rendje:
A tag képviselő-testületek több mint felének minősített többséggel hozott határozatával
jogosult bármely tag képviselő-testületet a társulásból a naptári év utolsó napjával
kizárni, ha a tag képviselő-testület a társulási megállapodásban foglalt bármely különösen a 7. pontban részletezett, az intézmény működéséhez szükséges gazdálkodási
feladatai teljesítésére vonatkozó - kötelezettségét Biharkeresztes város polgármesterének
ismételt írásbeli felhívására 30 napon belül nem teljesíti.
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5.6 A társulás megszűnik:
a) ha valamennyi tagja elhatározza a társulás megszűnését,
b) a bíróság jogerős döntése alapján.
A társulás megszűnése esetén a tagok kötelesek elszámolni egymással, amely az éves
költségvetési beszámoló alapján történik.
5.7 Az társulás által fenntartott intézmények működésének ellenőrzése:
Az intézmények - tagiskolák, tagóvodák - működését a tag képviselő-testületek bármikor,
szakmai, törvényességi, célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrizhetik. A szakmai
ellenőrzés közoktatási szakértő igénybevételével, az általános törvényességi és gazdasági
ellenőrzés pedig a biharkeresztesi, az ártándi, a bojti a toldi intézmények, tagiskola és
tagóvodák esetében Biharkeresztes Város Jegyzőjének (körjegyző), a nagykereki tagiskola
és tagóvoda esetében Nagykereki Község Jegyzőjének közreműködésével történik.
A társulás tagjainak polgármesterei évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületüknek
a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
A tag képviselő-testületek felkérésére az intézmény működéséről az igazgató és az
intézményvezető 30 napon belül köteles írásban beszámolni.
5.8 A társulás működésével kapcsolatos törvényességi felügyelet ellátása:
A törvényességi felügyelet ellátását Biharkeresztes Város Jegyzője biztosítja. E jogkörében
ellátja az iskolában és az óvodában megjelenő törvényességi kérelem és egyes
felülvizsgálati kérelem másodfokú döntési jogkörét. [Kt. 83. § (4) bekezdés, 104. § (1) b)
pont és (3) bekezdés]
6. Az intézmények vagyoni viszonyainak szabályozási elvei:
a) Az egyes tagiskolák és tagóvodák által használt ingóságok, és ingatlanok tulajdonjoga
a tag, - Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told - önkormányzatok tulajdonában marad, ezen
ingóságok és ingatlanok karbantartási, javítási, felújítási és beruházási
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.
b) Az egyes tagiskoláknál és tagóvodáknál a nevelés-oktatás biztosításához,
fejlesztéséhez szükséges tan- és segédeszközök beszerzése, pótlása (a továbbiakban:
szakmai felhalmozás) az intézmények kötelezettsége, amelyhez a forrást a
biharkeresztesi intézmény esetében Biharkeresztes önkormányzata, az ártándi, a bojti,
a nagykereki és a toldi tagintézmény esetében pedig Ártánd, Bojt, Nagykereki és
Told községek önkormányzata biztosítja a költségvetésben.
c) A társulás megszűnése esetén az intézményeknél megjelenő ingó és ingatlan
vagyongyarapodás azt a tagot illeti, amelytől a vagyongyarapodás ered. Ha a vagyon
eredete nem állapítható meg, azt a megszűnés évében ellátott tanulólétszám,
gyermeklétszám arányában kell megosztani a tagok között.
7. Az intézmények működésével kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátása
7.1 Az intézmények költségvetése
a) Az intézmények költségvetése Biharkeresztes Város Önkormányzata éves
költségvetésének részét képezi, a költségvetés elkészítéséhez a tag önkormányzatok
a szükség szerint adatokat szolgáltatnak;
b) Az intézmények éves költségvetése tartalmazza a Bocskai István Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a bojti Petőfi Sándor Tagiskola és a Nagykereki
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c)

Bocskai István Tagiskola saját bevételeit, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, az
Ártándi Tagóvoda, a Bojti Tagóvoda, a Nagykereki Tagóvoda és a Toldi Tagóvoda
működési és felhalmozási kiadásait egységenként, valamint az önkormányzati
hozzájárulásokat.
Az intézmények költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához a társult tag képviselőtestületek mindegyikének egyetértése szükséges.

7.2 A közösen fenntartott intézmények működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok
az alábbiak szerint biztosítják:
a) Az állami támogatásokat – valamennyi tagiskola és tagóvoda tekintetében –
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tag önkormányzatok
kimutatása alapján igényli. A kimutatás jogszerűségéért a kimutatás készítésének
helye szerinti tag képviselő-testület felel, az ebből adódó jogszerűtlenségek minden
következményét köteles viselni. Ha az igénylés nem a kimutatás szerint történik,
annak hiányosságáért Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felel.
Az állami támogatás jogszerű felhasználásáról az állami támogatás alapját képező
igény keletkezési helye szerint kell gondoskodni.
b) A működési kiadásoknak az állami támogatás által nem fedezett részéhez a tag
önkormányzatok a következők szerint kötelesek hozzájárulni:
- a Biharkeresztesi iskola és óvoda működéséhez szükséges forrást Biharkeresztes
város önkormányzatának képviselő-testülete saját költségvetése terhére köteles
biztosítani,
- az ártándi tagóvoda működéséhez szükséges forrást Ártánd Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a bojti tagiskola és tagóvoda működéséhez szükséges forrást Bojt Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete,
- a nagykereki tagiskola és tagóvoda működéséhez szükséges forrást Nagykereki
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
- a toldi tagóvoda működéséhez szükséges forrást Told Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
- saját költségvetése terhére köteles biztosítani.
- Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység működési kiadásaihoz
a tagönkormányzatok kötelesek hozzájárulni. A hozzájárulás mértékét a
mindenkori éves költségvetés tartalmazza, melyet a tagönkormányzatok
határozataikkal hagynak jóvá. A működéséhez szükséges forrást
tagönkormányzatok képviselő-testületei saját költségvetéseik terhére kötelesek
biztosítani.
c) A b) pont vonatkozásában működési kiadások:
- személyi kiadások (pedagógusok és egyéb közalkalmazottak bérjellegű
kifizetései és azok közterhei, utazási költségtérítések),
- rezsi költségek (pl.: víz, szennyvíz, villany, fűtés, telefon, takarítószer),
- szakmai felhalmozás.
d) A normatívából a költségek levonását követően megmaradó rész a normatíva
keletkezési helye szerinti önkormányzatot illeti meg,
e) A működési kiadáshoz a b) pontban meghatározott forrást az éves költségvetés
készítésekor becsült összegként Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told községek, valamint
Berekböszörmény önkormányzatai átadott pénzeszközök között elkülönítetten
szerepeltetik és a becsült különbözet 1/12 részét minden hó 30.-napjáig teljesítik
Biharkeresztes Város Önkormányzata 12052705-00225521-0100002 számú
költségvetési elszámolási számlájára, mert e nélkül kifizetés nem teljesíthető, és a
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mulasztó önkormányzatot terheli a felmerülő kamat, bírság és egyéb fizetési
kötelezettség. Az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának mértéke évente kerül
meghatározásra, mely jelen társulási megállapodás 1. számú mellékletét képezi.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett
önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala
– ha az általa küldött felszólítást követően 8 napon belül a tartozás nem kerül
kiegyenlítésre – az adott önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali beszedési
megbízást nyújt be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más inkasszókkal
szemben. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre úgy a követelés
behajtását Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatal polgári peres úton érvényesíti a
nem teljesítő féllel szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk.-ban meghatározott
kamat kerül felszámolásra.
f) A bevételek-kiadások pontos elszámolása az éves költségvetési beszámoló keretében
történik, mely során kimutatásra kerül a tag képviselő-testületek finanszírozási
többlete vagy hiánya. A tag képviselő-testület április 30.napjáig többlet esetén a
többletet visszakapja Biharkeresztes Város Önkormányzatától, vagy hiány esetén a
hiányt kifizeti Ártánd esetében Ártánd Község Önkormányzata, Bojt esetében Bojt
Község Önkormányzata, Nagykereki esetében Nagykereki Község Önkormányzata és
Told esetében Told Község Önkormányzata, Berekböszörmény esetében
Berekböszörmény Község Önkormányzata. E határidő elmulasztása esetén a mulasztó
tag képviselő-testület a Ptk. szerinti kamatot köteles fizetni. A tag képviselő-testületek
polgármesterei negyedéves rendszerességgel pénzügyi elszámolást kérhetnek a saját
tagiskolájuk, és a szakszolgálat önkormányzatot érintő esetek tekintetében.
g) Tagiskolánként és tagóvodánként a tag képviselő-testületek biztosítják a
pályázatokhoz szükséges saját erőt.
h) Ahol e megállapodás tanuló- vagy gyermeklétszámot említ, ott a normatíva alapját
képező tanuló- vagy gyermeklétszámot kell alapul venni.
8. A közösen fenntartott intézmények működésével kapcsolatos egyéb szabályok:
8.1.
Az igazgató és az intézményvezető köteles minden olyan információt (pl.: pályázati
lehetőségek, egyéb – a társult intézményt érintő - levelek, információk) megadni a
társulásban működő intézményegységeknek, amely az intézményhez érkezik.
8.2.
Az igazgató és az intézményvezető köteles gondoskodni arról, hogy a bojti, és a
nagykereki tagiskolákban, valamint az ártándi, bojti, nagykereki és toldi tagóvodákban a
gazdálkodás feltételei maradéktalanul érvényesüljenek, a tagiskolák és tagóvodák
közalkalmazottait érintő ügyek intézése a tagintézményben történjen.
8.3.
A bojti és a nagykereki tagiskolák vezetői szakmai tekintetben a Bocskai István Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának, az ártándi, bojti, nagykereki és
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toldi tagóvodák vezetői a Szivárvány Óvoda vezetőjének tartoznak felelősséggel. Az
ártándi, bojti, nagykereki és toldi önkormányzat közvetlenül felkérheti a tagiskolák és
tagóvodák vezetőit a település rendezvényein való részvételre, közreműködésre.
8.4.
Az igazgató és az intézményvezető évente legalább két alkalommal köteles:
-

ellenőrizni a tagintézmény szakmai munkáját,
fogadóórát tartani a tagintézményben,
a tagintézményben tartott szülői értekezleten részt venni,
a tagintézmény által szervezett rendezvényen megjelenni,
a tagintézménybe felvenni kívánt alkalmazott esetében a tagintézmény
vezetőjétől véleményt kérni.

9. Záró rendelkezések
9.1.
Jelen megállapodás 2010. február 9. napján lép hatályba.
A korábbi társulási megállapodás 2010. február 8. napján hatályát veszti.
9.2
Jelen megállapodás határozatlan időre szól.
9.3.
Jelen megállapodás aláírásával Biharkeresztes Város Önkormányzata és Ártánd, Bojt,
Nagykereki és Told Község Önkormányzata kijelenti, hogy a társulás fenntartásával
kapcsolatban a csatlakozást megelőzően keletkezett vagyoni követelésük egymás felé
nincs.
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a felek a hatályos jogszabályi
rendelkezéseket tekintik irányadónak.
A felek a megállapodást elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Biharkeresztes, 2011. február 9.

.

Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Nagy Ernő
polgármester

Vass Mária
polgármester

Béres Barnabás
polgármester
Zilai Károly
polgármester
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4. Előterjesztés a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségeinek meghatározására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket. Az elmúlt évekhez képest a költségek
lefaragva és kedvezőbbek.
Varga Gézáné képviselő: Mitől kedvezőbb a Toldi Óvoda hozzájárulása?
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és szervezési irodavezető: A Toldi Óvodában
Cigány Kisebbségi nevelés folyik. Ennek van egy kiegészítő normatív támogatása, amit a 21
gyerekre lehet igényelni. Ártándon Kisebbségi nevelésről nem beszélhetünk.
Varga Gézáné képviselő: 11 MFt – az Ártándi óvoda ennyibe kerül, a többi állami támogatás?
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és szervezési irodavezető: Igen
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat:
1. Ártánd Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja a Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai
Szakszolgálati Intézményfenntartó Társulási Megállapodás 1. számú mellékletét.
2. A képviselő – testület egyetért a Bocskai István Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és tagiskolái, valamint a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
valamint tagóvodái 2011. évi költségvetésével.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. február 10.

5. Előterjesztés a mozgókönyvtári feladatok ellátásáról szóló megállapodás
módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Gézáné képviselő: Mi a módosítás a mozgókönyvtári feladatok ellátásáról szóló
megállapodásban?
Árgyelán Andrea körjegyző: Az egész módosult. Az eredetileg megállapodásra került
elfogadása után kezdődött a mozgókönyvtári feladatellátás. Az évek múlva kialakult gyakorlat

és a normatíva igénylésének ellenőrzési feltételei követelték meg azt, hogy szigorúbb
megállapodásban szabályozza a mozgókönyvtári feladatok ellátását.
Varga Gézáné képviselő: A megállapodásban olvasható, hogy 50% utalható a szolgáltató
számlájára. Kérdése, hogy eddig ez mennyi volt?
Árgyelán Andrea körjegyző: Az előterjesztést Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
készítette, nem tud rá válaszolni.
Varga Róbert képviselő: A módosítás a költségvetés működését befolyásolja?
Árgyelán Andrea körjegyző: Szigorúan ellenőrzik azt, hogy a mozgókönyvtári feladatok
ellátásának igénylése hogyan teljesül.
Varga Gézáné képviselő: A megállapodás 8-as pontjában olvasható fejlesztésre fajlagos
összeg mit jelent?
Árgyelán Andrea körjegyző: Ártánd továbbra is 25%-ot fizet. Kötött a könyvbeszerzési
lehetőség. Tartalmilag annyiban változott, hogy sokkal részletesebb és szabályozott. Az adott
településen, a működéseknek megfelelően van ez leszabályozva. Az intézményvezetőnek nem
volt lehetősége arra, hogy a szabályozásoknak megfelelően ellenőrizni tudja a
mozgókönyvtári feladatok ellátását. A normatíva igénylés az intézmény fenntartónál történik.
Benkő Sándor polgármester: Ártánd Község részére semmi nem változott.
Kiss István képviselő: Az ellenőrzés során, könyvvásárlásra 32 EFt lett költve. 102 EFt lett
átutalva de a 70 EFt különbözetet nem látja sehol.
Benkő Sándor polgármester: A 102 EFt érdekeltségnövelő támogatásból lett átutalva, két
település vette igénybe, Biharkeresztes és Ártánd. Felhasználása folyamatos. A számlákon fel
van tüntetve, milyen forrásból van a könyv beszerezve.
Kiss István képviselő: Milyen számlán szerepel a 70EFt?
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A számlák írása folyamatos, nem lett kimerítve még az összeg.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
27/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgókönyvtári feladatok ellátásáról
szóló megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosítását a határozat melléklete
szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. február 10.

26

Melléklet a 27/2011.(II. 10.) ÁKt. határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
amely létrejött egyrészről:
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 4100 Berettyóújfalu,
Dózsa György u- 17-19.: Muraközi István elnök) a továbbiakban: Társulás;
másrészről Biharkeresztes Város Önkormányzata (székhelye: 4110 Biharkeresztes,
Széchenyi u. 57. számlaszáma: 11052705 – 00225521 - 00100002, képviseli: Barabás Ferenc
polgármester) a továbbiakban: Fenntartó;
harmadrészről biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár (4110 Biharkeresztes
Kölcsey u. . képviseli: Boros Beáta igazgató) a továbbiakban: Szolgáltató, valamint
Ártánd Község Önkormányzata (székhelye: 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.,
számlaszáma: 11738101 – 15375256 - 00000000, képviseli: Benkő Sándor polgármester)
Bedő Község Önkormányzata (székhelye: 4128 Bedő, Rákóczi u. 35.,
számlaszáma: 12052705 – 00225576 - 00100002, képviseli: Eszenyi Antal polgármester)
Bojt Község Önkormányzata (székhelye: 4114 Bojt, Ady E. u. 5.,
számlaszáma: 11738101 – 15375469 - 00000000, képviseli: Vass Mária polgármester)
Esztár Község Önkormányzata (székhelye: 4124 Esztár, Árpád u. 1.
számlaszáma: 11738118 – 15375328 – 00000000, képviseli: Szécsi Tamás polgármester)
Kismarja Község Önkormányzata (székhelye: 4126 Kismarja, Bocskai u. 20.,
számlaszáma: 11738046 – 15728836 – 00000000, képviseli: Szűcs László polgármester)
Körösszegapáti Község Önkormányzata (székhelye: 4135 Körösszegapáti Kossuth u. 62.,
számlaszáma: 60000037 – 10005776 – 00000000, képviseli: Tarsoly Attila polgármester)
Körösszakál Község Önkormányzata (székhelye: 4136 Körösszakál, Piac tér 1.,
számlaszáma: 61200319 – 10015490 – 00000000, képviseli: Samók Gyula polgármester)
Mezőpeterd Község Önkormányzata (székhelye: 4118 Mezőpeterd, Jókai u. 22,
számlaszáma: 60000051 – 10010787 – 00000000, képviseli: Pap Miklós polgármester)
Nagykereki Község Önkormányzata (székhelye: 4127 Nagykereki, Kossuth u. 22,
számlaszáma: 60000075 – 10000836 – 00000000, képviseli: Zilai Károly polgármester)
Told Község Önkormányzata (székhelye: 4117 Told, Kossuth u. 4.
számlaszáma: 12052705 – 00225565 – 00100006, képviseli: Béres Barnabás polgármester)
a továbbiakban: Önkormányzatok
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(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi célból és
tartalommal:
Előzmények
Felek rögzítik, hogy a Társulás, a Fenntartó, valamint a Szolgáltató 2007. január 1. napján,
megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a megállapodás hatálya alá tartozó nyilvános
könyvtárral nem rendelkező települések lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz
minél teljesebb körben jussanak hozzá és forrásaik célszerű, optimális felhasználásával
biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, valamint mérsékeljék a
kistelepülési leszakadást. Az Önkormányzatok és Szolgáltató, a megállapodás
részletszabályiról külön megállapodásokat kötöttek. A Társulás, a Fenntartó, valamint a
Szolgáltató között létrejött, fent említett megállapodás értelmében a felek a közöttük
létrejött megállapodást megvizsgálták, és a következőkről állapodnak meg:
1. Felek rögzítik, hogy Önkormányzatok, amelyek a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása tagjai, mozgókönyvtári feladatok ellátására csatlakoztak, és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
többször módosított 1997. évi CXL. törvény 64. §-ában foglalt kötelező feladatuknak
nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével kívánnak eleget tenni.
2. Társulás az 1997. évi CXL. törvény 64. §-a alapján a települések lakosságának
könyvtári ellátása – egyben kötelező önkormányzati feladatának teljesítése – érdekében
mozgókönyvtári ellátást rendel meg a Nyilvános Könyvtári Jegyzéken regisztrált
Szolgáltatótól.
3. Önkormányzatok önmaguk nem tartanak fenn nyilvános könyvtárat, könyvtárellátási
feladataik teljesítése érdekében őket köti a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása társulási megállapodása.
4. Szolgáltató a Megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletében felsorolt és
részletezett tartalommal végzi a megrendelt mozgókönyvtári feladatellátást.
5. Szolgáltató a mozgókönyvtári ellátást a vonatkozó könyvtári és egyéb jogszabályok,
ajánlások és útmutatók figyelembevételével, a mindenkor hatályos jogszabályokban
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rögzített eljárások betartásával végzi. A szolgáltatás minőségéért és szakmaiságáért
felelősséggel tartozik.
6. Önkormányzatok a mozgókönyvtári feladatellátás teljesítéséhez a Szolgáltató részére
térítésmentesen biztosítják az alábbi ingatlanokat (vagy ingatlanon belüli helyiségeket),
(továbbiakban: Könyvtári szolgáltató helyet):
- Könyvtári szolgáltató hely címe: 4115 Ártánd, Templom u. 3.
- Könyvtári szolgáltató hely címe: 4128 Bedő. Rákóczi u. 13.
- Könyvtári szolgáltató hely címe: 4114 Bojt, Ady E. u. 4.
- Könyvtári szolgáltató hely címe: 4124 Esztár, Kossuth u. 1.
- Könyvtári szolgáltató hely címe: 4126 Kismarja, Bocskai u. 16-18.
- Könyvtári szolgáltató hely címe: 4127 Nagykereki, Bocskai Várkastély.
- Könyvtári szolgáltató hely címe: 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 50.
- Könyvtári szolgáltató hely címe: 4136 Körösszakál, Templom u. 1.
- Könyvtári szolgáltató hely címe: 4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2
- Könyvtári szolgáltató hely címe: 4117 Told, Kossuth u.28.
7. Önkormányzatok gondoskodnak a feladatellátás teljesítéséhez általuk biztosított
Könyvtári szolgáltató helyek könyvtári szolgáltatási célra történő alkalmassá tételéről.
Gondoskodnak a Könyvtári szolgáltató hely működéséről, biztonságáról (zárhatóság,
megfelelő vagyonvédelem) megfelelő fűtésről, szellőztethetőségről, bútorzatról,
tisztaságról, elektromos áramról, számítógépről, internetvonalról, telefonról és arról,
hogy a Könyvtári szolgáltató hely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően belátható
időn belül akadálymentesített legyen. Ugyancsak gondoskodnak kölcsönzési és
információs ellátást végző személyről, valamint a könyvtár rendszeres, jogszabályi
előírásoknak megfelelő nyitva tartásáról.
8. A mozgókönyvtári szolgáltatás költségeire a mindenkori költségvetési törvényben, a
többcélú kistérségi társulások normatív kötött felhasználású támogatása jogcímen, a
mozgókönyvtári feladatellátásra biztosított támogatás nyújt fedezetet akként, hogy a
Könyvtári szolgáltató hely működtetésére, fejlesztésére a fajlagos összeg 50%-a
szolgál, a fajlagos összeg további 25%-a szolgál Szolgáltató feladatellátására, az
állományfejlesztésre a fajlagos összeg 25%-ának megfelelő összeget kell fordítani.
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9. A támogatás folyósítása az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. évi törvény és a végrehajtására alkotott rendeletek szerint történik. Társulás
a Szolgáltató feladatellátására és az állományfejlesztésre szolgáló összeget a Fenntartó;
a Könyvtári szolgáltató helyek működtetésére, fejlesztésére szolgáló összegeket az
Önkormányzatok költségvetési elszámolási számlái javára utalja át, mely összegek
átvett pénzeszköznek minősülnek. Társulás az utalások közlemény rovatában feltünteti
a „mozgókönyvtári ellátás” megnevezést. Társulás az átutalást a Magyar Államkincstár
ütemezésének megfelelően utalja. A feladat ellátásához adott támogatás elszámolása a
normatív állami hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján feladatonként, a költségvetési
évben jogszerűen elszámolt kiadások és vállalt kötelezettségek figyelembevételével
történik.
10. Az állományfejlesztésre fordított összegből beszerzett könyveket, és egyéb, helyben
használható és kölcsönözhető dokumentumok a feladat ellátási hely szerinti
önkormányzat tulajdonába kerülnek.
11. A Szolgáltató a beszerzett dokumentumokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően
köteles nyilvántartani, leltározni, selejtezni, az ezekről készült jegyzőkönyvek 1-1
példányát a tárgyévet követő év január 31. napjáig átadni a Társulás részére.
12. Felek bármelyike azonnali hatállyal felbonthatja a Megállapodást, ha súlyos
szerződésszegést tapasztal. Súlyos szerződésszegésnek minősül:
•

a Szolgáltató részéről, ha a 4., 5. és 12. pontban rögzített szolgáltatási
feladatait nem teljesítette.

•

a Társulás részéről, ha a Megállapodás 8. pontja szerint meghatározott,
esedékes összeg kevesebb, mint 50 %-át utalta át a Szolgáltató számlájára.

•

az Önkormányzatok részéről, ha a Megállapodás 6. vagy 7. pontját nem
teljesítik.

13. A Megállapodás hatálya alá tartozó Önkormányzatok a Megállapodás bármilyen okból
történő megszűnése esetén kötelesek a Megállapodás 6. pontjában rögzített Könyvtári
szolgáltató helyet a Szolgáltató számára, a Megállapodás megszűntét követő egy
hónapig még térítésmentesen biztosítani.
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14. Mind a Társulás, mind a Szolgáltató, illetőleg Önkormányzatok jelen Megállapodás
keretében kinyilvánítják, hogy a működtetés során tapasztalt problémákat – még a
súlyos szerződésszegéseket is – elsősorban egyeztetéssel kezelik, az egyeztetésekről
jegyzőkönyvet vesznek fel, és csak végső esetben, az egyeztetések eredménytelensége
esetén folyamodnak a Megállapodás azonnali hatályú felmondásának lehetőségéhez.
15. A súlyos szerződésszegést, mely a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához
vezet, szintén jegyzőkönyvben kell megállapítani. A jegyzőkönyv csatolásával, mely
tartalmazza az előzményeket, a korábbi egyeztetések jegyzőkönyvi megállapításait is, a
Megállapodás bármelyik fél kezdeményezésére, azonnali hatállyal felbontható. A
Megállapodás azonnali hatályú felbontásából származó mindennemű vagyoni és nem
vagyoni jellegű kár a súlyos szerződésszegést elkövető felet terheli.
16. Jelen Megállapodás 2011. március 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól, a
korábbi megállapodás 2011. február 28. napján hatályát veszti.
17. A Megállapodás módosításához Felek közös, írásba foglalt nyilatkozata szükséges. A
módosító okirat a továbbiakban a Megállapodás szerves részét képezi.
18. A Megállapodást bármely fél egyoldalú nyilatkozattal, indoklás nélkül felmondhatja. A
felmondási idő 3 hónap. A felmondás csak tárgyév december 31. napjával történhet.
19. Felek megállapodnak abban, hogy abban az esetben, ha a Magyar Köztársaság éves
költségvetéséről szóló törvényben, a többcélú kistérségi társulások normatív kötött
felhasználású támogatása jogcímen, a mozgókönyvtári feladatellátásra nem biztosított
támogatás, jelen Megállapodást megszűntnek tekintik. Azt követően, a megszűnést
megelőzően felmerülteken kívül, a Feleket a Megállapodásból eredő kötelezettségek
nem terhelik, jogok nem illetik meg. A Megállapodás a pénzügyi szolgáltatások
rendezésével, az állomány leltározásával, leltár szerinti átadás-átvételével, az erről
készült jegyzőkönyv elkészítésével, a jegyzőkönyv aláírásának napján, külön
intézkedés nélkül hatályát veszti. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás e pont szerinti
megszűnése esetén közösen megvizsgálják a további együttműködés lehetőségét.
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20. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban és mellékletében nem
szabályozott

részletszabályokra Szolgáltató

és Fenntartó, illetőleg az egyes

Önkormányzatok külön megállapodást köthetnek, mely külön-megállapodások e
Megállapodás függelékét képezik.
21. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szerződő felek a hatályos
jogszabályok figyelembe vételével járnak el. Jogvita esetén kikötik a Tapolcai Városi
Bíróság kizárólagos illetékességét.
Biharkeresztes, 2011. február ……………

………………………………………

………………………………………

Barabás Ferenc polgármester

Boros Beáta igazgató

Fenntartó képviseletében

Szolgáltató képviseletében

………………………………………
Muraközi István elnök
Társulás képviseletében

Benkő Sándor
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Eszenyi Antal
polgármester

Pap Miklós
polgármester

Samók Gyula
polgármester

Szűcs László
polgármester

Tarsoly Attila
polgármester

Szécsi Tamás
polgármester

Vass Mária
polgármester

az Önkormányzatok képviseletében
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MELLÉKLET
a mozgókönyvtári ellátásról szóló megállapodáshoz
A Szolgáltató könyvtár feladatellátása az alábbiakra terjed ki:
1. A mozgókönyvtári normatív támogatásból erre a célra elkülönített összeg mértékéig
ellátja a szolgáltató helyet ( igén esetén a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
Közreműködésével) könyvekkel és egyéb helyben használható és kölcsönözhető
dokumentumokkal.
2. A feleslegessé váló dokumentumokat visszavonja, elszállítja.
3. A Könyvtári szolgáltató helyre tartósan, vagy ideiglenesen kihelyezett
dokumentumokról nyilvántartás vezet.
4. A dokumentum nyilvántartással, állományellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátja.
5. A Könyvtári szolgáltató hely forgalmának, használatának statisztikai célú
nyilvántartását segíti.
6. A dokumentumáramlás biztosítása érdekében a Szolgáltató biztosítja a
szállítójárművet.

A Szolgáltató az alábbi dokumentumokat biztosítja:
1. Könyv
2. Folyóirat
3. Hangkazetta, Videokazetta, DVD, CD, CD-ROM

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
-

A szerződés 4. pontjában meghatározott összegben, a községi könyvtáros igényeit is
figyelembe véve, könyvtári dokumentumokat vásárol.
A megvásárolt könyveket, egyéb dokumentumokat beleltározza, feldolgozza,
kölcsönzésre alkalmassá teszi.
Az új könyveket és az egyéb dokumentumokat, nyomtatványokat az igényeknek
megfelelően kijuttatja a községi könyvtárba.
Folyamatosan gondozza a községi könyvtári állományát (rongált, elavult dokumentumok
kiválogatása), selejtezésre javaslatot tesz.
Közreműködik a könyvtár időszaki és soron kívüli állományellenőrzésében
Ritkán keresett, a községi könyvtár állományában nem található dokumentumokat,
átkölcsönzéssel ill. könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja.
A községi könyvtáros kérésére információs szolgáltatásként kézikönyvtárából és épülő
számítógépes adatbázisából tájékoztatást nyújt.
Országos könyvtári szolgáltatásokat közvetít.
Igény esetén könyvtári rendezvényeket, író-olvasó találkozót, gyermekfoglalkozást
szervez és bonyolít megállapodás szerinti díjazás ellenében.
A községi könyvtárosokat felkészíti feladatai ellátására, szakmai módszertani segítséget
nyújt.
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-

A könyvszállításokról, a kiadott könyvek számáról, értékéről, a könyvtár statisztikai
mutatóiról elszámolást küld a fenntartónak és az ellátáshoz csatlakozott települések
polgármestereinek.
- Integrált könyvtári rendszerével folyamatos kapcsolatot teremt az egyes települési
szolgáltató helyek és a városi könyvtár adatbázisai között, vállalja a könyvtárak
állományának számítógépes retrospektív és az új dokumentumok feldolgozását, WEB
szervergépet működtet, amelynek segítségével honlapja és a könyvtár internetes, on-line
katalógusa folyamatosan elérhető.
- Internet használatának oktatását igény szerint biztosítja a települések lakói számára.
-

Közvetíti az országos könyvtári rendszer szolgáltatásait.

-

Elkészíti, felülvizsgálja, aktualizálja a szabályzatokat .

-

Szervezi a szakmai továbbképzéseken való részvételt.

-

Figyeli és kihasználja a pályázati lehetőségeket.

-

Statisztikai adatgyűjtést - és szolgáltatást végez.

A helyi könyvtáros feladata:

1.
2.
3.
4.
5.

Az átvett dokumentumokat az olvasók rendelkezésére bocsátja
Biztosítja a könyvtári állomány raktári rendjét, leltárilag felel a dokumentumokért.
Felel a forgalmi adatok nyilvántartásáért
Fogadja a megrendelt könyvtári szolgáltatásokat.
Segíti az olvasót az információszerzésben, tájékoztat a helyben levő
dokumentumokból adatbázisokból
6. A helyi állomány segítségével meg nem válaszolható kérdéseket továbbítja a
Szolgáltatóhoz
7. Közhasznú információkat szolgáltat/közvetít.
8. A helyben nem található dokumentumokat az olvasó kérésére a szolgáltató könyvtártól
vagy könyvtárközi kölcsönzés formájában megrendeli
9. Helyi igények alapján rendezvényeket szervez
10. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken.

A kiszállított dokumentumokra a helyi könyvtárhasználati szabályzat által meghatározott
kölcsönzési feltételek vonatkoznak (kölcsönzési határidő, rongálás, elveszés)

34

6. Különfélék
Varga Gézáné képviselő: Kiss Annamáriának hol van a munkahelye, hol dolgozik?
Benkő Sándor polgármester: Kiss Annamária 6 órás munkaidőbe van felvéve, és 3
intézményben van alkalmazva, a Polgármesteri Hivatalban, Könyvtárban és a Művelődési
Házban. 3 napot besegített egy pályázat elkészítésében a Néptáncegyüttesnek. A Munkaügyi
Központon keresztül Közfoglalkoztatás keretében történik a foglalkoztatása.
Árgyelán Andrea körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy hétfő estig lesz
kiküldve a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztés. Szerdán reggel 9-órától lesz megtartva a
rendkívüli testületi ülés. A törvény szerinti előterjesztés határideje február 17. és az elfogadás
határideje pedig március 17.
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai részére a költségvetés vázlatát
kiküldte. A sarokszám és a létszám maradt. 78.445 EFt-ból kell gazdálkodnia Ártánd Község
Önkormányzatának.
Árgyelán Andrea körjegyző: Ez az összeg már a végeleges normatíva.
Benkő Sándor polgármester: Az iparűzési adó bevételének alakulásának megtekintésére
előreláthatólag májusban lesz lehetőség.
Kiss István képviselő: Elnézést kér, ha valakit megsértett vagy hangosan beszélt az elmúlt
testületi ülésen. Nem kollektív sztrájk volt a részéről.
Varga Gézáné képviselő: Nem sok értelmét látja annak, hogy a polgármesterrel beszélik meg
a dolgokat.
Árgyelán Andrea körjegyző: A tegnapi testületi ülésen mindenki feltehette a kérdéseit.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.
K. m. f.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző

Pálné Fazekas Irén
jegyzőkönyv-hitelesítő
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