
Pátka Község Önkormányzatának   66-15/2012. 
            Képviselő-testülete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a képviselő-testület 2012.  július 26-i rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
Rendeletek: 

 
Határozatok: 

136/2012.(VII.26.) A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
137/2012.(VII.26.) A napirendi pontokról 
138/2012.(VII.26.) Az ivóvízminőség javító pályázat tervezői ajánlattétel időpontjának 

meghosszabbításáról 
139/2012.(VII.26.) A közoktatási intézményi társulási megállapodás és alapító okirat 

módosításáról 
140/2012.(VII.26. A jegyző helyettesítési munkájának hozzájárulásáról 
141/2012.(VII.26.) Pályázati pénz felhasználásának átütemezéséről 
142/2012.(VII.26.) A Pátka Kultúráért Közalapítvány pénzeszközéből való visszautalásról 
143/2012.(VII.26.) A 2012. évi nyári rendezvények pénzügyi keretének növeléséről 
144/2012.(VII.26.) A Pátka Kultúráért Közalapítvány felszámolásáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 26-án 17:00 órai kezdettel 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
  Buda József   képviselő 
  Demeter Zoltán   képviselő 
  Füri József    képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
  Nánási László   képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
 
Távol maradását jelezte: 0 fő 
   
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Járfás Péterné   jegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 7 fő 
jelen van. Jelezte, hogy az ügyek fontosságára tekintettel ma szóban hívta össze a rendkívüli ülést.  
 
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné köztisztviselőt, jegyzőkönyv 
hitelesítőknek Buda József és Nánási László képviselőt.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a jegyzőkönyv hitelesítőkre. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2012.(VII.26.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv 
hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Dániel polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a képviselő-testület a közölteknek megfelelően 
hagyja jóvá a napirendi pontokat. 
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Napirendi pontok: 
 

1. Ívóvizminőség-javító pályázatok értékelése 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

2. Székesfehérvár Megyei Jogú Várossal kötött közoktatási intézményi társulási megállapodás 
módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

3. Egyéb bejelentések 
 

 
Nagy Dániel polgármester 
Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok jóváhagyására. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2012.(VII.26.) önkormányzati határozata 

Tervezett napirendi pontokról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Dániel polgármester 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) Ivóvízminőség-javító pályázatok értékelése 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az ivóvízminőség-javító pályázatunk megvalósítása érdekében jelenleg a tervezési munkákra várjuk 
az ajánlatokat. Erre a munkarészre is három ajánlatnak kellene beérkeznie. A mai napig csak kettő 
ajánlat érkezett. A harmadik cég, akit felkértünk ajánlattételre, jelenleg a cég képviselői külföldön 
tartózkodnak, így ők sajnos nem nyújtották még be ajánlatukat. A törvény szerint az elbíráláshoz be 
kell érkezni a három ajánlatnak, addig nem lehet eredményt hirdetni. Ha most érkezett volna be a 
harmadik ajánlat, azt is el kellett volna utasítani, mivel már határidőn túl kaptuk volna meg.  
 
Egyeztettem a kialakult helyzetről a menedzsmenttel, és azt a javaslatot tette, hogy az előzőleg kiírt 
határidőt meghosszabbítva, újra kérjünk árajánlatokat úgy, hogy a beérkezetteket már regisztráljuk – 
a cégek értesítése mellett – és a hiányzó egy ajánlat tételre pedig újra felkérjük a céget.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
Meddig kell húzni így a határidőt? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A három ajánlatnak meg kell lenni, és csak így lehet eredményt hirdetni.  
Nagyon speciális esetben lehet eltérni a három ajánlat bekérésétől.  
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A tervezői ajánlatok kiválasztásának elmaradása miatt már kellett kérni határidő módosítást a 
pályázat megvalósításánál. 
 
Az ajánlatot tevő tervező cégek közül egyik sem vállalja be a tulajdonlapok beszerzését és a 
vagyonkezelői hozzájárulások megszerzését.  
 
A beruházás nyomvonala sok ingatlant érint, így a tulajdonlapok beszerzése kb: 600-650 ezer forint 
plusz költséget jelent, amit a tervező cégek nem vállalnak magukra. Tehát ez a költség az 
önkormányzatot fogja terhelni.  
 
A vagyonkezelői hozzájárulás beszerzésénél sajnos nincs egy olyan szerv, vagy egy olyan személy, aki 
egyszemélyben tudna döntést hozni, hanem itt is sok-sok hatóságnak kell meghozni az egyedi 
döntését. Ez viszont hosszú idő és rengetek utánjárást követelő munkát fog jelenteni, amit szintén 
nem vállal egyetlen tervező sem. Tehát ez a munka is ismételten az önkormányzatra hárul.  
 
Az ajánlattételi felhívást, az újat ismételten el kell küldeni és az elküldés időpontjának megfelelően 
kell meghatározni az újabb határidőt a beadásra.  
 
Buda József képviselő 
Meg kellene kérdezni a szekszárdi céget, aki már dolgozott nekünk a szennyvízberuházásnál, hogy 
nem vállalna-e el ismételten egy ilyen ajánlattétel elkészítést.  
 
A határidő módosítások miatt a beruházás így legkésőbb 2014-re tudna megvalósulni- míg az 
előkészítő pályázat 13 februárra-. 
 
A beruházásunk értéke, ha 260 millió forint alatt marad, akkor egyszerűbb lenne, de ha a 
költségvetés a fenti összeget meghaladja, akkor nagyon bonyolult lesz, és valószínű, hogy akkor nem 
tudjuk a határidőt tartani.  
 
Az előzőekben már készült ivóvízminőség javításra terv, méghozzá kettő változatban: 

- az egyik: a helyi vízmű kerülne felújításra – ennek a kivitelezése olcsóbb lenne, de utána az 
üzemeltetés viszont drágább. Ebben az esetben a kutak a miénk lennének. 

- a távvezetékes megoldás: ebben az esetben a kivitelezés lenne a drágább, de a továbbiakban 
az üzemeltetés lenne olcsóbb. 

 
A vízhálózat bővítésére az amerikai befektető már évekkel ezelőtt jelentkezett, de amikor a Fejérvíz 
Zrt -nél elmondták részükre a feltételeket, azóta nem jelentkeztek, hogy ők is részt kívánnak venni a 
fejlesztési beruházásba. Úgy néz ki, hogy a befektető jelenleg nem akar fejleszteni a pátkai területén.  
 
Füri József képviselő 
A külföldi befektetőnk egyáltalán nem reagál semmire? 
 
Az alpolgármester 17:30 órakor elhagyta az üléstermet 
A polgármester megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van az ülésen, tehát a képviselő-
testület határozatképes.  
A testületi ülés a napirend tárgyalásával folytatódik.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel, javaslat a fenti témával kapcsolatban nem érkezik, úgy 
szavazásra teszem fel a kérdést: hozzájárul-e a képviselő-testület, hogy az ivóvízminőség javító 
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pályázat tervezői ajánlattételi időpontját meghosszabbítva újabb ajánlattételre kérjük fel a három 
céget. A már beérkezett kettő ajánlat befogadása mellett írja ki a testület az újabb időpontot az 
ajánlattételre.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
138/2012.(VII.26.) önkormányzati határozata 

Az ivóvízminőség javító pályázat tervezői ajánlattétel időpontjának meghosszabbításáról 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2012.(V.30.) számú határozatában előírt a 
„Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javítási program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-
2011-0117 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a tervezési feladatok elvégzésére, 
az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó ár-ajánlattételi felhívás határidejét meghosszabbítja 2012. 
augusztus 6-ig.  
 
A fenti határozatban előírt feltételeket az ár-ajánlattételre vonatkozóan fenntartja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a már beérkezett ár-ajánlattevőket értesítse a 
határidő módosításról azzal, hogy az ár-ajánlatukat befogadottnak tekinti a képviselő-testület. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
2.) Székesfehérvár Megyei Jogú Várossal kötött közoktatási intézményi társulási 
megállapodások módosítása 
 
Nagy Dániel polgármester 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 
hogy járuljon hozzá a társulási megállapodás módosításához.  
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulási megállapodások 
keretében közösen tartja fenn az alábbi intézményeit: (Pátka vonatkozásában) Tolnai Utcai Általános 
Iskolát, valamint az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-t.  
 
Tekintettel a társulási megállapodások megkötése óta bekövetkezett adatváltozásokra, valamint a 
jogszabályi változásokra, a társulási megállapodásokat módosítani szükséges.  
 
A társulási megállapodások aktualizálásával egyidejűleg szükséges az intézmények alapító okiratait is 
módosítani, mely során az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény, az annak végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2012. január 1. napjától hatályos előírásait, valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1. napjától hatályos 
rendelkezéseit is figyelembe kell venni.  
 
A városi közgyűlés csak a mi határozatunk után tud döntést hozni a társulási megállapodás 
módosításáról, eleget téve a változó jogszabályoknak.  
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A polgármester a továbbiakban ismertette a városi közgyűlés elé kerülő határozati javaslatot, annak 
is a Pátkára vonatkozó részét.  
 
17:45 órakor az alpolgármester asszony megérkezett az ülésterembe. 
A polgármester megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, így a képviselő-
testület határozatképes. 
 
Az ülés a napirend tárgyalásával folytatódott. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A falut pénzügyileg érinti-e a társulási megállapodás módosítása? 
 
Járfás Péterné jegyző 
A társulási megállapodás módosításnak pénzügyi vonzata nincs a falura nézve. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy 
felteszem a kérdést: hozzájárul-e a képviselő-testület a közoktatási társulási megállapodás, valamint 
a társult oktatási intézmények alapító okiratának módosításához? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2012.(VII.26.) önkormányzati határozata 

A közoktatási intézményi társulási megállapodás és alapító okirat módosításáról 
 

Pátka Község Önkormányzata megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város jelen határozat 
mellékletében szereplő előterjesztését a Tolnai Utcai Általános Iskola és az Arany János Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményalapító okiratának 
és társulási megállapodásának módosításáról.  
 
Pátka Község Önkormányzata az előterjesztésben szereplő javaslatot módosítás nélkül jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot, valamint a társulási megállapodás módosítását aláírja. 
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 

1. sz. melléklet: 
 

3. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a közoktatási 
intézményi társulási megállapodások módosítására vonatkozó javaslatot, és a következő 
határozatot hozta: 

 
I. 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §. és 43. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdése b) 
pontjában foglaltak alapján Pátka Község Önkormányzatával a Tolnai Utcai Általános Iskola 
és az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény közös fenntartására 2007. június 27. napján létrejött 
Székesfehérvár-Pátka Közoktatási Intézményi Társulásra vonatkozó megállapodást 
(továbbiakban: Megállapodás) – amennyiben Pátka Község Önkormányzata a Megállapodás 
módosítását változatlan formában elfogadja – 2012. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1.  A Megállapodásban valamennyi „Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény” szövegrész helyébe „Arany János 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény” szövegrész kerül. 

 
2.    A Megállapodás 4. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 

„ A Társult Önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkszt.) meghatározottak alapján az 
intézmény 1-8. évfolyamán alapfokú oktatási feladatok megvalósítására terjed ki a 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő Tolnai Utcai Általános 
Iskola, továbbá az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közös fenntartásával.” 
 

3.  A Megállapodás 4.3. pontjának számozása 4.1-re módosul és helyébe egyidejűleg az 
alábbi            szövegrész lép: 

 
„4.1. A Tolnai Utcai Általános Iskola tevékenységi körébe tartozik: 
Az Nkszt. szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény. 
Az intézmény köznevelési feladatai: 

a) Általános iskolai nevelés-oktatás; 
b) A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

tanulók nevelése-oktatása 
Az intézmény szakágazati besorolása 
 852010 Alapfokú oktatás 

 
 Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége: 

 

Megnevezés Szakfeladat száma 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-

4.évfolyamon) 

8520111 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-

8. évfolyamon) 

8520211 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
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Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 

8559151 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 

 
 

A képzések típusa, évfolyamok száma: 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8   
Az intézmény az elfogadott és érvényben levő Pedagógiai Program alapján végzi 
oktató-nevelő munkáját, ezen belül:  

 
a) emelt szintű rajz oktatása folyik 3-8. évfolyamon egy osztályban; 
b) képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés; 
c) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált nevelése-oktatása azon 

tanulók számára, akik a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi és beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdenek.” 

 
4. A Megállapodás 4.4. pontjának számozása 4.2-re változik, és helyébe egyidejűleg az 

alábbi szövegrész lép:  
 
„4.2. Az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI tevékenységi körébe 
tartozik: 

Az Nkszt. szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény. 
Az intézmény köznevelési feladatai: 

a) Általános iskolai nevelés-oktatás;  
b) szakiskolai nevelés-oktatás;  
c) azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak az iskolai ellátása, akik a 

többi tanulóval nem foglalkoztathatók együtt;  
d) pedagógiai szakszolgálati feladat;  
e) pedagógiai-szakmai szolgáltatás. 

Az intézmény szakágazati besorolása 
  853200 Szakmai középfokú oktatás 
Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége: 

 

Megnevezés Szakfeladat száma 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon) 

8520121 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyamon) 

8520221 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

iskolai oktatása (9-10.évfolyam) 

8531321 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 8532121 



 9 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 

szakképzési évfolyamokon 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 

szakképzési évfolyamokon 

8532221 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 

8559151 

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 

tanulószobai nevelése 

8559181 

Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása  

9312051 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560111 

Korai fejlesztés, gondozás 8560121 

Pedagógiai szakmai szolgáltatások 8560201 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 

 
A képzések típusa, évfolyamok száma: 
 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményegysége keretében: 
 
Általános iskola: 8 évfolyam 

Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi 
fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autista) gyermekek oktatását, nevelését, alapfokú 
iskolai végzettség megszerzését, 1-4. évfolyamon iskolaotthonos ellátás biztosításával. 
 
Integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésének 
segítése utazószakember-hálózat működtetésével 
 

Pedagógiai szakszolgáltatás 
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
- gyógytestnevelés 
 

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
- szaktanácsadás 
- pedagógiai tájékoztatás 
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, szervezése 
- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 
- tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat  
 

Speciális szakiskolai intézményegység keretében: 
 

 sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autista) 
tanulók középfokú nevelése- oktatása: 

 

 OKJ szerinti képzés faipar, építészet, könnyűipar, vendéglátás-idegenforgalom, 
ügyvitel és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban: 
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- általános műveltséget megalapozó oktatás 2 évfolyamon (9-10. évfolyamon) 
- szakmai vizsgára felkészítő oktatás 1-3. szakképzési évfolyamon  

szabó 33 542 05 0000 00 00; lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02; textiltermék-
összeállító 33 542 05 0100 21 04; kőműves 31 582 15 1000 00 00; bútorasztalos 
33 543 01 1000 00 00; asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01; virágkötő, -
berendező, virágkereskedő 33 215 02 0000 00 00; virágkötő 33 215 02 0100 31 02; 
szakács 33 811 03 1000 00 00; konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01; 
telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens – számítógépes adatrögzítő 
rész-szakképesítés 52 347 03 0100 31 01 

 - munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismeretek oktatása 2 évfolyamon.” 
 
5. A Megállapodás 4.4. pontjának utolsó bekezdése 4.3. számozással kerül megállapításra 

változatlan tartalommal. 
 
6.  A Megállapodás 4.5. pontjának számozása 4.4. pontra, a 4.6. pontjának számozása 

4.5. pontra módosul. 
 
7.  A Megállapodás 4.5. pont pontjában  a „4.5.” szövegrész  „4.4.” szövegrészre 

módosul. 
 
8. A Megállapodás 5.2. pontjában a „s a székesfehérvári 3351 hrsz-ú, ténylegesen 8000 

Székesfehérvár, Koppány u. 2. sz. alatt fekvő ingatlan” szövegrész törlésre kerül. 
 
9.  A Megállapodás 5.6.1. pont bekezdésében  „a 4.3. és 4.4. pontban” szövegrész  „a 

4.1. és 4.2. pontban” szövegrészre módosul. 

 

10. A Megállapodás 6.4. pont helyébe az alábbira szövegrész lép: 

„6.4. A Tolnai Utcai Általános Iskola: 

 

6.4.1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. 

rendelet 7. § (2) bekezdésben foglaltak szerint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. 

 

6.4.2. A Társulás tagjai jelen Megállapodás határozattal történő jóváhagyásával 

egyidejűleg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltak 

alapján meghatározzák, hogy a Tolnai Utcai Általános Iskola irányító szerve: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mely az új Alapító 

Okiratot kiadja s gyakorolja az irányító szervet megillető jogokat s teljesíti a 

kötelezettségeket.” 

 

11. A Megállapodás 6.5. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„6.5. Az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény: 

 

6.5.1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. 

rendelet 7. § (2) bekezdésben foglaltak szerint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. 
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6.5.2. A Társulás tagjai jelen Megállapodás határozattal történő jóváhagyásával 

egyidejűleg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltak 

alapján meghatározzák, hogy az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény irányító szerve: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mely az új Alapító 

Okiratot kiadja s gyakorolja az irányító szervet megillető jogokat s teljesíti a 

kötelezettségeket.” 

 

 12. A Megállapodás 6.7. pontjában  „a Kotv. 102. §-ban” szövegrész helyébe „az Nkszt. 84. §-ban” 

szövegrész lép. 

 
13.    A Megállapodás 7.7. pontjában a „Kotv.” szövegrész helyébe a „közoktatásról szóló 1993. évi    

LXXIX. törvény – a továbbiakban Kotv. -” szövegrész lép.  

 

14.  A Megállapodás 9.4. pontjában  „a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv.  102.§ (9)” 

szövegrész helyébe „az Nkszt. 84.§ (3)” szövegrész lép. 

 

15.   A Megállapodás 10.2. pontjában „a Kotv. 102.§ (9)” szövegrész helyébe „az Nkszt. 84.§ (3)” 

szövegrész lép. 

 
 
 

II. 
 
A Közgyűlés az I. pontban foglalt módosításokkal a Megállapodást a határozat 1. számú mellékletének 

megfelelő tartalommal egységes szerkezetbe foglalva – amennyiben Pátka Község Önkormányzata a 

megállapodás módosítását változatlan formában elfogadja – 2012. szeptember 1-jei hatállyal 

jóváhagyja. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy Pátka Község Önkormányzata részére a 
Megállapodást küldje meg, és Pátka Község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyó 
döntése esetén felhatalmazza a Megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Dr. Cser-Palkovics András polgármester 
  Dr. Bóka Viktor jegyző 

 

Határidő: 2012. július 31. 

 
 
 

III. 
 

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Székesfehérvár - Pátka Közoktatási Intézményi Társulás 

egységes szerkezetbe foglalt Megállapodásának a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 

részére 8 napon belül történő megküldése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.    

 
Felelős:  Dr. Bóka Viktor jegyző 
 
Határidő: döntést követő 8 nap 
 



 

 
IV. 

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tolnai Utcai Általános Iskola 
Alapító Okiratát – amennyiben Pátka Község Önkormányzata az Alapító Okirat módosítását 
változatlan formában elfogadja – 2012. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezetőjének második bekezdésében „a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
tv. 90.§ (1) bekezdésében foglalt tartalommal 2011. szeptember 1-jei hatállyal” 
szövegrész helyébe „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkszt.) 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalommal 2012. szeptember 1-jei hatállyal ” szövegrész lép.  

 
 
2. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 
 

„8.Az intézmény gazdálkodási besorolása  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 
3. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 
 

„15./Az intézmény alaptevékenységei 
15.1. Az Nkszt. szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény. 
15.2. Az intézmény köznevelési feladatai: 

a) Általános iskolai nevelés-oktatás; 
b) A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

tanulók  nevelése-oktatása 
15.3. Az intézmény szakágazati besorolása 

 852010 Alapfokú oktatás 
15.4.      Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége: 

 

Megnevezés Szakfeladat száma 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-

4.évfolyamon) 

8520111 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-

8. évfolyamon) 

8520211 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 

8559151 
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Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 

 
 

15.5. A képzések típusa, évfolyamok száma: 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8   
Az intézmény az elfogadott és érvényben levő Pedagógiai Program alapján végzi 
oktató-nevelő munkáját, ezen belül:  

 
a) emelt szintű rajz oktatása folyik 3-8. évfolyamon egy osztályban; 
b) képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés; 
c) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált nevelése-oktatása azon 

tanulók számára, akik a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi és beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral ( súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdenek.” 

 
 

4. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 
 
„16./ Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: 

 
8560992  Egyéb oktatást kiegészítő  tevékenység 

 
Az intézmény az alaptevékenysége során a kötelezően végzett feladatainak ellátására 
létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak 
kihasználása érdekében, nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. 
Az intézmény az alaptevékenysége során keletkezett, saját előállítású készleteinek 
értékesítését végezheti. 
Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem 
haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e 
tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel 
összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett 
kiadásokat.  
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
 
5. Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 
 

„17./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő   

5862/37 hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41. sz. szám alatti ingatlan. 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő -  az 
intézményi leltárban szereplő  – ingó vagyon.” 

 
 
6. Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 

 
„18./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog 

18.1. 
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A közoktatási intézmény által használt ingatlan és ingóságok felett Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2007. augusztus 1-i 
időpontot követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből 
származó vagyonnövekmény a Székesfehérvár - Pátka Közoktatási Intézményi 
Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait 
együttesen illeti meg. 
18.2. 

 Az intézmény a feladatellátást szolgáló vagyont: 
a) működteti, 
b) köznevelési feladata ellátásához szabadon használhatja, 
c) nem idegenítheti el, 
d) nem terhelheti meg, 
e) legfeljebb egy tanévre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az 

alaptevékenységet nem akadályozza. Egy tanévnél hosszabb időtartamú 
bérbeadáshoz Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének hozzájárulása szükséges.” 

 

A Közgyűlés a fenti módosításokkal a Tolnai Utcai Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát a határozat 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal – amennyiben a Pátka 

Község Önkormányzata az Alapító Okirat módosítását változatlan formában elfogadja – 2012. 

szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja.  

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy Pátka Község Önkormányzata részére az Alapító 
Okirat módosítását küldje meg, és Pátka község Önkormányzat Képviselőtestülete 
jóváhagyó döntése esetén felhatalmazza az Alapító Okirat aláírására. 
 
Felelős:  Dr. Cser-Palkovics András polgármester 
  Dr. Bóka Viktor jegyző 
 

Határidő: 2012. július 31. 

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Szolgáltatási Igazgatóság bevonásával az 
Alapító Okirat módosításáról az intézmény vezetőjét értesítse, és az egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot az intézmény vezetője, valamint a Magyar Államkincstár Fejér 
Megyei Igazgatósága részére küldje meg. 

Felelős:   Dr. Bóka Viktor jegyző 
  Móricz Zsuzsanna Humán Szolgáltatási igazgató 
 
Határidő:  a döntést követő 8 napon belül 
 
A Közgyűlés megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okirattal kapcsolatos 
változást a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzést követő nyolc napon belül a 
Közoktatási Információs Rendszer felé jelentse be. 
 
Felelős: Mihókné Pluhár Teréz igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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V. 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Arany János Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Alapító Okiratát – amennyiben Pátka Község 
Önkormányzata az Alapító Okirat módosítását változatlan formában elfogadja – 2012. 
szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1. Az Alapító Okirat bevezetőjének második bekezdésében „a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 90.§ (1) bekezdésében foglalt tartalommal 2011. szeptember 1-jei 
hatállyal” szövegrész helyébe „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkszt.) 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalommal 2012. szeptember 1-jei hatállyal ” szövegrész lép.  

 
2. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 

 
„8.Az intézmény gazdálkodási besorolása  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
 

3. Az Alapító Okirat 13. pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe „ köznevelési” 
szövegrész lép. 

 
4. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 

 
„15./Az intézmény alaptevékenységei 

   15.1. Az Nkszt. szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény. 
 15.2. Az intézmény köznevelési feladatai: 

a) Általános iskolai nevelés-oktatás; 
b)  szakiskolai nevelés-oktatás;  
c) azoknak a  sajátos nevelési igényű tanulóknak az iskolai ellátása, akik a 

többi tanulóval nem foglalkoztathatók együtt;  
d) pedagógiai szakszolgálati feladat;  
e) pedagógiai-szakmai szolgáltatás. 

15.3. Az intézmény szakágazati besorolása 
  853200 Szakmai középfokú oktatás 
15.4.  Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége: 

 

Megnevezés Szakfeladat száma 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása(1-4 évfolyamon) 

8520121 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása(5-8 évfolyamon) 

8520221 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

iskolai oktatása (9-10.évfolyam) 

8531321 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 

szakképzési évfolyamokon 

8532121 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 

szakképzési évfolyamokon 

8532221 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  

nevelése 

8559151 

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 

tanulószobai  nevelése 

8559181 

Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása  

9312051 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560111 

Korai fejlesztés, gondozás 8560121 

Pedagógiai szakmai szolgáltatások 8560201 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 

  
15.5. A képzések típusa, évfolyamok száma: 

 
15.5.1.Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményegysége 

keretében: 
 

Általános iskola: 8 évfolyam 
Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai sajátos nevelési igényű (enyhe 
értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autista) gyermekek oktatását, 
nevelését, alapfokú iskolai végzettség megszerzését, 1-4. évfolyamon  
iskolaotthonos ellátás biztosításával. 

 
Integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésének 
segítése utazószakember-hálózat működtetésével 
 
Pedagógiai szakszolgáltatás 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
- gyógytestnevelés 
 

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
- szaktanácsadás 
- pedagógiai tájékoztatás 
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, 

szervezése 
- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 
- tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat  

 
15.5.2. Speciális szakiskolai intézményegység keretében: 
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 sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan 
fogyatékos, autista ) tanulók középfokú nevelése- oktatása: 

 

 OKJ szerinti képzés faipar, építészet, könnyűipar, vendéglátás-
idegenforgalom , ügyvitel és kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció  szakmacsoportban: 

  - általános műveltséget megalapozó oktatás 2 évfolyamon ( 9-10. 
évfolyamon) 

             - szakmai vizsgára felkészítő oktatás 1-3. szakképzési évfolyamon  
 szabó 33 542 05 0000 00 00; lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02; 

textiltermék-összeállító 33 542 05 0100 21 04; kőműves 31 582 15 1000 
00 00; bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00; asztalosipari szerelő 33 543 
01 0100 21 01; virágkötő, -berendező, virágkereskedő 33 215 02 0000 
00 00; virágkötő 33 215 02 0100 31 02; szakács 33 811 03 1000 00 00; 
konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01; telefonos és elektronikus 
ügyfélkapcsolati asszisztens – számítógépes adatrögzítő rész-
szakképesítés 52 347 03 0100 31 01 

 - munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismeretek oktatása 2 
évfolyamon.” 

 
5. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 
 
 „16./ Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: 
 

8560992    Egyéb oktatást kiegészítő  tevékenység 
8559322    Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

 
Az intézmény az alaptevékenysége során a kötelezően végzett feladatainak ellátására 
létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak 
kihasználása érdekében, nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. 
Az intézmény az alaptevékenysége során keletkezett, saját előállítású készleteinek 
értékesítését végezheti. 
Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem 
haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e 
tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel 
összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett 
kiadásokat.  
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
6. Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 
 

„17./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
a) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 
alábbi ingatlanok:  

 
  Székhely: 

 a  székesfehérvári 1/1. hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 6. 
sz. alatt fekvő ingatlan, 

 Telephely: 
 a székesfehérvári 5470 hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 52. 

sz. alatt fekvő ingatlan. 
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 b) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő - az 
intézményi leltárban szereplő – ingó vagyon.” 

 
 
7. Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 
  

„18./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
18.1. A közoktatási intézmény által használt, 17. pont szerinti ingatlan és ingóságok 
felett - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 
2007. július 1-i időpontot követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, 
beszerzésből származó vagyonnövekmény a Székesfehérvár – Pátka Közoktatási 
Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a 
Társulás tagjait együttesen illeti meg.” 

 
18.2. Az intézmény a feladatellátást szolgáló vagyont: 

a) működteti, 
b) köznevelési feladata ellátásához szabadon használhatja, 
c) nem idegenítheti el, 
d) nem terhelheti meg, 
e) legfeljebb egy tanévre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az 

alaptevékenységet nem akadályozza. Egy tanévnél hosszabb időtartamú 
bérbeadáshoz Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
hozzájárulása szükséges.” 

 
 
A Közgyűlés a fenti módosításokkal az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a  

határozat 3. számú mellékletének megfelelő tartalommal – amennyiben a Pátka Község 

Önkormányzata az Alapító Okirat módosítását változatlan formában elfogadja –  2012. szeptember 1-

jei hatállyal jóváhagyja.  

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy Pátka Község Önkormányzata részére az Alapító 
Okirat módosítását küldje meg, és Pátka Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
jóváhagyó döntése esetén felhatalmazza az Alapító Okirat aláírására. 
 
Felelős:  Dr. Cser-Palkovics András polgármester 
  Dr. Bóka Viktor jegyző 
 

Határidő: 2012. július 31. 

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Szolgáltatási Igazgatóság bevonásával az 
Alapító Okirat módosításáról az intézmény vezetőjét értesítse, és az egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot az intézmény vezetője, valamint a Magyar Államkincstár Fejér 
Megyei Igazgatósága részére küldje meg. 

Felelős:   Dr. Bóka Viktor jegyző 
  Móricz Zsuzsanna Humán Szolgáltatási igazgató 
 
Határidő:  a döntést követő 8 napon belül 
 
A Közgyűlés megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okirattal kapcsolatos 
változást a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzést követő nyolc napon belül a 
Közoktatási Információs Rendszer felé jelentse be. 
 
Felelős:  Bartyik Mihályné igazgató 
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Határidő: értelem szerint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. számú határozati javaslat 1. számú melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 

Székesfehérvár – Pátka Közoktatási Intézményi Társulás létrehozásáról – 
2012. szeptember 1-jei hatályú I. számú módosítással egységes 
szerkezetben, melyet dőlt betűs szedés jelöl – 
 

A Megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt Önkormányzat Közgyűlése és Képviselőtestülete a 

„helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. – Ötv. – 43. §-a és a „helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv. – 8. §-ában foglalt 

rendelkezései szerint az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező általános iskolai 

közoktatási feladatuk megvalósítására a Tolnai Utcai Általános Iskola és az Arany János Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közös 

fenntartásában állapodnak meg 2007. augusztus 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra.   

 

 

1. A Társulás neve:  Székesfehérvár – Pátka Közoktatási Intézményi Társulás 

 

 Székhelye:   8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. 

 

 

2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, a Társulás működési területe, jogállása: 

 

2.1. A Társulás tagjai: 

 

2.1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
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székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. 

 

2.1.2. Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

  székhelye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz.  

  

2.2. A Ttv. 8. § (1) bekezdése alapján a közoktatási intézmények közös fenntartásával 

kapcsolatos feladat – és hatásköröket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése gyakorolja jelen Megállapodás 7. pontjában foglalt keretek között.  

 

2.3. A Társulási Megállapodás határozatlan időtartamú. 

 

2.4. A Társulás működési területe: a társult Önkormányzatok teljes közigazgatási területére 

terjed ki. 

 

2.5. A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 

 

2.6. A Közoktatási Intézményi Társulás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 

keretében mikrotársulásként működik. 

 

3. A Társulás célja, hogy: 

 

3.1. A Tolnai Utcai Általános Iskola és az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közös fenntartásával a pátkai tanulók 1-

8. osztályos tanulóinak általános iskolai oktatása megoldott legyen, mely által Pátka Község 

Önkormányzatának önálló iskolát fenntartani nem kell.  

 

3.2. A Tolnai Utcai Általános Iskolát és az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt érintő gazdálkodás során az egy 

tanulóra – gyermekre eső fajlagos költségek csökkenjenek, az intézmények közös 

fenntartása az Önkormányzatok részére költségtakarékosabbá váljon oly módon, hogy a 

mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott intézményi társulási kiegészítő 

normatíva és a többcélú kistérségi társulási közoktatási támogatások igénybe vehetők 

legyenek.   

 

A jobb kihasználtság és az intézményi társulási működés egyben több anyagi forrást 

teremtsen.  

 

4. A Társulás tevékenységi köre:  

 

A Társult Önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkszt.)  meghatározottak alapján az intézmény 1-8. 

évfolyamán alapfokú oktatási feladatok megvalósítására terjed ki a Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város közigazgatási területén fekvő Tolnai Utcai Általános Iskola, továbbá az Arany János 
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Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közös 

fenntartásával. 

 

4.1. A Tolnai Utcai Általános Iskola tevékenységi körébe tartozik: 

 

Az Nkszt. szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény. 
Az intézmény köznevelési feladatai: 

a) Általános iskolai nevelés-oktatás; 
b) A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók  nevelése-oktatása 

Az intézmény szakágazati besorolása 
 852010 Alapfokú oktatás 

 Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége: 
 

Megnevezés Szakfeladat száma 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-

4.évfolyamon) 

8520111 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-

8. évfolyamon) 

8520211 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 

8559151 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 

 
A képzések típusa, évfolyamok száma: 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8   

Az intézmény az elfogadott és érvényben levő Pedagógiai Program alapján végzi 
oktató-nevelő munkáját, ezen belül:  

 
a)  emelt szintű rajz oktatása folyik 3-8. évfolyamon egy osztályban; 
b)  képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés; 
c) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált nevelése-oktatása azon tanulók 

számára, akik a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi és 

beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral   

( súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. 
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4.2. Az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI tevékenységi körébe 
tartozik: 

Az Nkszt. szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény. 
Az intézmény köznevelési feladatai: 

a) Általános iskolai nevelés-oktatás;  
b) szakiskolai nevelés-oktatás;  
c) azoknak a  sajátos nevelési igényű tanulóknak az iskolai ellátása, akik a 
többi tanulóval nem foglalkoztathatók együtt;  
d) pedagógiai szakszolgálati feladat;  
e) pedagógiai-szakmai szolgáltatás. 

Az intézmény szakágazati besorolása 
  853200 Szakmai középfokú oktatás 

Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége: 
 

Megnevezés Szakfeladat száma 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása(1-4 évfolyamon) 

8520121 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása(5-8 évfolyamon) 

8520221 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

iskolai oktatása (9-10.évfolyam) 

8531321 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 

szakképzési évfolyamokon 

8532121 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 

szakképzési évfolyamokon 

8532221 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  

nevelése 

8559151 

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 

tanulószobai  nevelése 

8559181 

Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása  

9312051 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560111 

Korai fejlesztés, gondozás 8560121 

Pedagógiai szakmai szolgáltatások 8560201 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 

 
A képzések típusa, évfolyamok száma: 

 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményegysége keretében: 

 
Általános iskola: 8 évfolyam 

Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai sajátos nevelési igényű 
(enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autista) gyermekek  
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oktatását, nevelését, alapfokú iskolai végzettség megszerzését, 1-4. 
évfolyamon  iskolaotthonos ellátás biztosításával. 

 
Integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók egyéni 
fejlesztésének segítése utazószakember-hálózat működtetésével 
 
Pedagógiai szakszolgáltatás 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
- gyógytestnevelés 

 
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

- szaktanácsadás 
- pedagógiai tájékoztatás 
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, 

szervezése 
- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 
- tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat  

 
Speciális szakiskolai intézményegység keretében: 
 

 sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, 
autista ) tanulók középfokú nevelése- oktatása: 
 

 OKJ szerinti képzés faipar, építészet, könnyűipar, vendéglátás-
idegenforgalom , ügyvitel és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció  
szakmacsoportban: 
 - általános műveltséget megalapozó oktatás 2 évfolyamon ( 9-10. 
évfolyamon) 
 - szakmai vizsgára felkészítő oktatás 1-3. szakképzési évfolyamon  
szabó 33 542 05 0000 00 00; lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02; textiltermék-
összeállító 33 542 05 0100 21 04; kőműves 31 582 15 1000 00 00; bútorasztalos 
33 543 01 1000 00 00; asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01; virágkötő, -
berendező, virágkereskedő 33 215 02 0000 00 00; virágkötő 33 215 02 0100 31 02; 
szakács 33 811 03 1000 00 00; konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01; 
telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens – számítógépes adatrögzítő 
rész-szakképesítés 52 347 03 0100 31 01 
 - munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismeretek oktatása 2 
évfolyamon.” 

 

4.3. A Társulás tevékenysége az 1.-8. évfolyamos általános iskolai oktatási feladatok közös 

ellátására terjed ki. A pedagógiai szakszolgáltatás, a pedagógiai szakmai szolgáltatás és 

speciális szakiskolai feladatok tekintetében a fenntartói jogokat kizárólag Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja.  

 

4.4. Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Kjt. 38. § (1) bekezdése s az Mt. 85/A. §-a alapján a 

Társulás által fenntartott Tolnai Utcai Általános Iskola a Pátka Község Önkormányzata által 

2007. július 31-ig fenntartott Gárdonyi Géza Általános Művelődési Központ Általános 

Iskola intézményegységében foglalkoztatott 5 fő pedagógusi munkakörben és 1 fő technikai 

álláshelyen dolgozó közalkalmazott munkáltatói jogutódja, míg 1 fő gyógypedagógiai 

végzettséggel rendelkező közalkalmazott munkáltatói jogutódja az Arany János Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.  
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4.5. A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a 4.4. pontban nevesített 

közalkalmazottak esetén, akiknek közalkalmazotti jogviszonya megszűntetéséről már 

munkáltatói intézkedés történt, s a felmentési időtartamukat töltik, illetőleg azon 

közalkalmazottak esetén, akiknek jogviszony megszüntetésére felmentés jogcímén 2007. 

augusztus 1-től 2008. december 31-ig terjedő időtartamban kerül sor úgy esetükben a 

felmentési illetmény és a végkielégítés összegét, mint többletköltséget a korábbi alapítói 

jogkört gyakorló Önkormányzatnak kell viselnie. A 2007. augusztus 1-től 2008. december 

31-ig terjedő időtartam alatti felmentéseknél – a létszámcsökkentési pályázaton meg nem 

térülő összeg jelenti a többletköltség összegét.  

 

5. A Társulás vagyona: 

 

5.1. A Tolnai Utcai Általános Iskola által használt, székesfehérvári 5862/37 hrsz-ú, ténylegesen 

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41. sz. alatti ingatlan, a benne lévő felszerelések, és 

ingóságok Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában 

állnak.  

 

5.2. Az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény által használt, székesfehérvári 5470 hrsz-ú, ténylegesen 8000 

Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 6. sz. alatti ingatlan, a benne lévő felszerelések, és ingóságok, 

továbbá az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által használt székesfehérvári 1/1 hrsz-ú, 

ténylegesen 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 52. sz. alatt fekvő ingatlan,- melyben az 

Intézmény kihelyezett csoportja működik - a bennük lévő felszerelésekkel és ingóságokkal 

együtt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak. 

 

5.3. Az 5.1. és 5.2. pontban foglalt ingatlanok felújításáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata gondoskodik.  

 

5.4. Amennyiben a Tolnai Utcai Általános Iskolát illetőleg az Arany János Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt érintő 

pályázatok útján történik az 5.1. és 5.2. pontban nevesített ingatlanokat érintően 

ingóbeszerzés, úgy annak tulajdonjoga a „saját” erőt biztosító Önkormányzatot illeti meg. 

Ha mindkét Önkormányzat részt vállal az önerő biztosításában, úgy a hozzájárulás 

arányában kerül az ingóság közös tulajdonba. 

 

5.5. Amennyiben az 5.3. pontban foglaltaktól eltérően a Tolnai Utcai Általános Iskola, illetőleg 

az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény használatában lévő épületben a Társult Önkormányzatok közösen 

kívánnak értéknövelő beruházásnak minősülő építési vagy szerelési munkát végezni, 

illetőleg jelentős felszerelés, vagy nagyobb értékű ingóeszköz beszerzés történne, úgy ezen 

beruházásokat, beszerzéseket megelőzően a Társult Önkormányzatok külön megállapodást 

kötnek a költségek viseléséről, s annak megfelelően a közös beruházás, beszerzés alapján 

Őket megillető tulajdoni hányadról. 

 

5.6. A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a megszűnő Gárdonyi Géza 

Általános Művelődési Központ Általános Iskola intézményegysége által használt ingóságok, 

berendezések, felszerelések térítésmentes használatát Pátka Község Önkormányzata a pátkai 
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tanulók oktatását végző közoktatási intézmények részére biztosítja jelen Közoktatási 

Társulás időtartamára.  

 

5.6.1. A használatra átadott ingóságokat jelen Megállapodás elválaszthatatlan 1. számú 

melléklete tartalmazza, mely ingóságok kizárólag a 4.1. és 4.2. pontban megjelölt 

közoktatási intézmények által az 1.-8. osztályos tanulók oktatását szolgáló oktatási 

termek berendezéséül, felszereléséül szolgálhatnak.  

 

5.6.2. A Társulás megszűnése esetén a használat joga ismételten az ingóságok tulajdonosát 

Pátka Község Önkormányzatát illeti meg.  

 

5.7. Az Intézményi Társulás működése során az 5.1. és 5.2. pontban megjelölt vagyonkörön 

kívül keletkezett 5.5. pont szerinti vagyonnövekmény a Társult Önkormányzatok közös 

tulajdonává válik. 

 

 

E körben a társult Önkormányzatok a Társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon 

megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembevételével, hogy a 

közoktatást célzó ingatlanban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzatát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény Pátka 

Község Önkormányzatát megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi 

érték alapján – a székhely Önkormányzat Képviselőtestülete pénzben megváltja.  

  

 

6. A Társulás és a közoktatási intézmények gazdálkodása: 

 

6.1. A Társulás működésének, az intézmények közös fenntartásának fedezeteként szolgálnak a 

mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami 

hozzájárulások, s az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások, valamint a többcélú 

kistérségi társulási kiegészítő hozzájárulások. 

 

 Az állami költségvetési hozzájárulások által nem fedezett esetleges intézményi működési 

többletköltségeket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata viseli.   

 

6.2. Pátka Község Önkormányzata viseli az 1.-8. évfolyamos tanulók bejárását biztosító 

iskolabusz azon többletköltségét, melyeket az e célra igénybe vehető többcélú kiegészítő 

társulási támogatás nem fedez.  

 

 Amennyiben az iskolabusz szolgáltatás másik Közoktatási Intézményi Társulás keretében 

bejáró tanulók utaztatását is szolgálja, úgy a többletköltségeket az egyes önkormányzatok 

között tanulóarányosan kell megosztani.   
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6.3. A Tolnai Utcai Általános Iskola és az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény költségvetéseit a társult 

Önkormányzatok Közgyűlése és Képviselőtestülete együttesen hagyják jóvá.  

 

A közösen fenntartott intézmények költségvetésének módosítása, s a költségvetési 

beszámolók elfogadása során a Képviselőtestületek a fentiek szerint járnak el, s egyetértve 

döntenek. 

 

6.4.  A Tolnai Utcai Általános Iskola: 

 

6.4.1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. 

rendelet 7. § (2) bekezdésben foglaltak szerint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. 

 

6.4.2. A Társulás tagjai jelen Megállapodás határozattal történő jóváhagyásával 

egyidejűleg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltak 

alapján meghatározzák, hogy a Tolnai Utcai Általános Iskola irányító szerve: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mely az új Alapító 

Okiratot kiadja s gyakorolja az irányító szervet megillető jogokat s teljesíti a 

kötelezettségeket. 

 

6.5. Az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény: 

 

6.5.1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.  

rendelet 7. § (2) bekezdésben foglaltak szerint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. 

 

6.5.2. A Társulás tagjai jelen Megállapodás határozattal történő jóváhagyásával 

egyidejűleg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltak 

alapján meghatározzák, hogy az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény irányító szerve: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mely az új Alapító 

Okiratot kiadja s gyakorolja az irányító szervet megillető jogokat s teljesíti a 

kötelezettségeket. 

 

 

6.6. A Tolnai Utcai Általános Iskola és az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény költségvetései Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének részét képezik. A Tolnai Utcai 

Általános Iskola és az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói a mindenkor hatályos, önkormányzati 

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint kötelesek eljárni.  

 

6.7. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Nkszt. 

 84.§-ban biztosított fenntartói irányítói jogkörében kötelezettséget vállal arra, hogy a 
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Társult Önkormányzat erre irányuló igénye esetén Pátka Önkormányzata által szervezett 

önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon, konferenciákon a Tolnai 

Utcai Általános Iskola és az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pátkai bejáró tanulóinak részvételét, 

megjelenési lehetőségét, felkészíttetését biztosítja. 

 

6.8. A 2007. évre vonatkozó Tolnai Utcai Általános Iskolába és az Arany János Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény bejáró 

pátkai tanulók után a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához 

bejelentett állami költségvetési normatíva s kiegészítő intézményi állami hozzájárulások 

2007. augusztus 1-től 2007. december 31-ig terjedő időtartamára vonatkozó igénybevétele 

– és velük való elszámolás tekintetében – változatlanul Pátka Község Önkormányzata jár 

el s annak teljes összegét havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett 12023008-00153647-

00100001 számú számlájára átutalja. 

 

6.9. A „Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről” szóló 2006. évi CXXVII. tv. 8. számú 

melléklete IV/2.2.1. pontja szerint a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa és a Székesfehérvár – Pátka Közoktatási Intézményi Társulás között 

2007. szeptember 1. – 2007. december 31-ig terjedő időtartamra – s a további évekre – 

vonatkozó kiegészítő támogatás átadás – átvételére vonatkozó Megállapodás megkötésére 

a Társulás nevében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult. 

 

6.10. 2008. január 1-i hatállyal a Társulás által fenntartott közoktatási intézmények 

működtetéséhez biztosított állami költségvetési normatívák, kiegészítő hozzájárulások 

igényléséről s velük való elszámolásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata gondoskodik. 

 

6.11. A bejáró tanulók utaztatásáról a Közoktatási Intézményi Társulás gondoskodik, melynek 

Társulás általi megvalósításáig a Pátka településről bejáró tanulók utazási költségeit Pátka 

Község Önkormányzata viseli. 

 

 

7. A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása:  

 

7.1. A Társult Önkormányzatok Képviselőtestületei mindegyikének egyetértése szükséges a 

közös fenntartásukban lévő Tolnai Utcai Általános Iskola és az Arany János Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény éves 

költségvetéseinek jóváhagyásához, módosításához, s az éves költségvetések 

végrehajtásáról szóló beszámolók elfogadásához. 

 

Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Arany János Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1-8. 

évfolyamos tanulók oktatását szolgáló költségvetési része tekintetében dönt a Társulási 

Megállapodás 4.4. pontja utolsó bekezdésében foglaltakra tekintettel. 
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7.2. Az intézmények költségvetéseit érintő döntésekben a Társult Önkormányzatok 

Közgyűlése és Képviselőtestülete minősített többségű, egyetértő döntése szükséges. Az 

intézmények költségvetéseit érintő döntéstervezeteket Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestere terjeszti elő.  

 

7.3. A közoktatási intézmény igazgatója megbízásáról, a megbízása visszavonásáról 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt, mely döntést megelőzően 
Pátka  Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetesen véleményt 
nyilvánít. 
 

7.4. A Tolnai Utcai Általános Iskola igazgatója és az Arany János Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója tekintetében 

az „egyéb” munkáltatói jogkört Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Polgármestere gyakorolja. 

 

7.5. A Tolnai Utcai Általános Iskola igazgatója és az Arany János Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója évente egy 

alkalommal a Társult Önkormányzatok Képviselőtestületeinek beszámol a közösen 

fenntartott intézmények pedagógiai-nevelési szakmai munkájáról.  

 

7.6. A székhely Önkormányzat a közösen fenntartott Tolnai Utcai Általános Iskola és az Arany 

János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény intézményekkel kapcsolatos döntéseiről – a meghozatalától számított 30 napon 

belül – a Társult Önkormányzat Képviselőtestületét írásban – a határozat kivonat 

megküldésével – tájékoztatja.  

 

7.7. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény – a továbbiakban Kotv. - 91. § (4) 

bekezdésében foglalt hatásköröket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

gyakorolja. 

 

 

 

 

 

 

8. A Társulás ellenőrzése:  

 

8.1. A Társult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a közösen fenntartott 

közoktatási intézmények költségvetései beszámolóját tárgyaló testületi üléseket 

megelőzően egy hónappal Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

Pénzügyi Bizottsága 2 tagjából és Pátka Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottsága elnökéből álló 3 tagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre, melynek útján 

pénzügyi ellenőrzést folytatnak, s annak eredményéről az Ellenőrző Bizottság egy-egy 

tagja Képviselőtestületeiknek beszámolnak. 
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8.2. A Társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a 

Képviselőtestületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak 

megvalósításáról.  

 

9. A Társuláshoz történő csatlakozás: 

 

9.1. A Társult Képviselőtestületek a csatlakozást kizárólag azon községi önkormányzatok 

képviselőtestületei részére teszik lehetővé, melyek: 

 

9.1.1. elfogadják a Társulás céljait,  

 

9.1.2. hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok költségkímélő 

megvalósításában,  

9.1.3. az általános iskolai tanulók száma megfelel a mindenkori hatályos költségvetési 

törvényben a tagintézmény támogatás igénybevételéhez szükséges és 

meghatározott létszámhatároknak,  

 

9.1.4. továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  

 

9.2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének a 9.1. pontban foglaltakra 

történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társult Képviselőtestületekhez kell 

megküldenie.  

 

9.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Képviselőtestületek együttes ülés 

keretében minősített többséggel döntenek.  

 

9.4. A Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei az Nkszt. 84.§ (3) bekezdése értelmében 

kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a tanév szorgalmi időszakán túlmenően július-

augusztus hónapokban történhet – a hónap első napjára szóló hatállyal – azon tényre 

figyelemmel, hogy a csatlakozás a intézmény átszervezését jelenti, mivel az Tolnai Utcai 

Általános Iskola és az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapítói okiratának módosítását teszi 

szükségessé.  

 

 

10. A Társulás, tagsági jogviszony megszűnése:  

 

10.1. Jelen társulási megállapodás – Társulás megszűnik: 

 

10.1.1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületeinek közös 

megegyezésével történő megszüntetésével. 

10.1.2. Amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken.  

10.1.3. Bíróság jogerős döntése alapján.  
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10.2. A társulási megállapodást a tagnak felmondani  az Nkszt. 84.§ (3) bekezdésére 

figyelemmel július 1. – augusztus 31-i időtartam alatti a hónap utolsó napjára eső hatállyal 

– lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselőtestületi határozatot 

3 hónappal korábban kell meghozni, s a Társult Képviselőtestülettel közölni.  

 

11. A társult önkormányzatok képviselőtestületei egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen 

Megállapodásból származó, továbbá Tolnai Utcai Általános Iskola és Arany János Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fenntartása 

során keletkezett vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, 

s bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.  

 

A Társulási Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek 

nevében eljáró polgármesterek az Önkormányzatok jegyzőivel együtt, mint az önkormányzati 

akarattal, teljeséggel megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 

 

Székesfehérvár, 2007. június 27.  

 

  

Záradék:  

 

A Megállapodást a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.  

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

248/2007. (VI.21.) számú határozatával. 

 

 

Pátka Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

60/2007. (VI.13) számú határozatával. 

 

 

Az I. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást annak 
elolvasása, tartalmának megértése után a Közgyűlés és a Képviselőtestület nevében 
eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal, teljességgel megegyezőt, az 
Önkormányzatok Jegyzőivel együtt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 

  
I. sz. módosítás kelt: Székesfehérvár, 2012. ……………. 

 
 
 
 /: Dr. Cser-Palkovics András :/ /: Nagy Dániel Ferenc:/ 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  Pátka Község Önkormányzata  
  polgármestere polgármestere 
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 /: Dr. Bóka Viktor :/ /: Járfás Péterné  :/ 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  Pátka Község jegyzője
 körjegyzője 
 

 

 

Záradék: 

Az I. sz. módosítást a Közgyűlés és a Képviselőtestület az alábbi határozatokkal 
jóváhagyólag elfogadták, s foglalták az I. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe. 
 

Székesfehérvár  Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
……/2012. (VII.19.) számú határozatával. 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
…../2012. (VII…..) számú határozatával. 
 
 
 
  

 /: Dr. Bóka Viktor :/ /Járfás Péterné:/ 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  Pátka Község jegyzője 
 jegyzője  
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3. számú határozati javaslat 2. számú melléklete 

 

 
A TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

(egységes szerkezetben)   

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tolnai Utcai 
Általános Iskola Alapító Okiratát a 95/1997.(III.20.) számú határozattal fogadta el, 
melyet a ………/2012.(……) sz., a  355/2011. ( V.31.) sz.,  a 229/2010. (IV.29.) sz., a 
386/2000. (X.19.) számú, 100/2004. (III.25.) számú és 189/2005. (V.26.) az 
510/2007. (XII.20.) sz., a 248/2007. (VI.21.) sz., a 69/2008. (II.14.)sz.,  a  
200/2009. (IV.23.) sz. és 622/2009. (IX.24.) számú határozataival módosított. 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkszt.) 21. § (3) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalommal 2012. szeptember 1-jei hatállyal a  Tolnai Utcai Általános Iskola 
Alapító Okiratát – egységes szerkezetben -  az alábbiak szerint  állapítja meg.  
 
1./ Az intézmény neve:    Tolnai Utcai Általános Iskola 
 
2./ Az intézmény székhelye:   8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41. sz. 

 
3./ OM azonosítója:     030063 

          
4./ Az intézmény alapító szerve, székhelye: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
 

5./ Az intézmény közös  fenntartója: 
Székesfehérvár-Pátka Közoktatási Intézményi Társulás 
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  
A Társulás tagjai: 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat  
 Székhelye:8000  Székesfehérvár, Városház tér 1. 

  Pátka Község Önkormányzat  
  Székhelye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. 

Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése látja el. 

 
6./ Az intézmény irányító szerve, székhelye: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

  
a Társulási Megállapodásban foglalt keretek között. 

 
7./ Az intézmény jogállása:  
 Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
8./ Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 

9./ Az intézmény működési köre:  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város és Pátka község teljes közigazgatási területe 
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10./ Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: 

Foglalkoztatásuk közalkalmazotti és polgári jogviszonyban történik  
 
11./ Az intézmény vezetőjének megbízása:  

Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott 
időtartamra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bíz meg, s 
gyakorolja tekintetében – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv-ben és a 
Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat. 
Az egyéb munkáltatói jog gyakorlója a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Polgármestere.  
Az intézmény igazgatója megbízatását – annak lejárati időtartamáig – a Közoktatási 
Intézményi Társulás létrehozása nem érinti. 

 
12./ Az intézmény képviseletére jogosultak: 
 Az intézményt az igazgató képviseli. 
 
13/.  Az intézmény típusa:  általános iskola  
 
14/. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 628 fő 
 
15./Az intézmény alaptevékenységei 

15.1. Az Nkszt. szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény. 
15.2. Az intézmény köznevelési feladatai: 

a) Általános iskolai nevelés-oktatás; 
b) A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók  

nevelése-oktatása 
15.3. Az intézmény szakágazati besorolása 

 852010 Alapfokú oktatás 
 
15.4.      Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége: 

 

Megnevezés Szakfeladat 

száma 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4.évfolyamon) 

8520111 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyamon) 

8520211 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 

8559151 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
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Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 

 
 

15.5. A képzések típusa, évfolyamok száma: 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8   
Az intézmény az elfogadott és érvényben levő Pedagógiai Program alapján végzi oktató-
nevelő munkáját, ezen belül:  

 
a) emelt szintű rajz oktatása folyik 3-8. évfolyamon egy osztályban; 
b) képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés; 
c) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált nevelése-oktatása 

azon tanulók számára, akik a szakértői bizottság véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi és beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral ( súlyos tanulási, figyelem vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. 

 
16./ Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: 
 

8560992  Egyéb oktatást kiegészítő  tevékenység 
 

Az intézmény az alaptevékenysége során a kötelezően végzett feladatainak ellátására 
létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak 
kihasználása érdekében, nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. 
Az intézmény az alaptevékenysége során keletkezett, saját előállítású készleteinek 
értékesítését végezheti. 
Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés 
céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó 
bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és 
az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat.  
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
17./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 5862/37 

hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41. sz. szám alatti ingatlan. 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő – az intézményi 
leltárban szereplő – ingó vagyon.  

 
 
18./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog 
 

18.1. 
A közoktatási intézmény által használt ingatlan és ingóságok felett Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2007. augusztus 1-i időpontot követően a 
két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a 
Székesfehérvár - Pátka Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely 
tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. 
 
18.2. 

 Az intézmény a feladatellátást szolgáló vagyont: 
a) működteti, 
b) köznevelési feladata ellátásához szabadon használhatja, 
c) nem idegenítheti el, 
d) nem terhelheti meg, 
e) legfeljebb egy tanévre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az 

alaptevékenységet nem akadályozza. Egy tanévnél hosszabb időtartamú 
bérbeadáshoz Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
hozzájárulása szükséges. 
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Székesfehérvár, 2012. július …………..….  
 
 
      Dr. Bóka Viktor      Dr. Cser-Palkovics András 
         jegyző        polgármester 
 
 
Záradék: 
 
Ezen Alapító Okiratot egységes szerkezetben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése  a …..../2012. (VII.…...) sz. határozatával fogadta el. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú határozati javaslat 3. számú melléklete 
 

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

(egységes szerkezetben)   
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Arany János Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratát a 
95/1997.(III.20.) sz. határozatával fogadta el, melyet a ……../2012.(………) sz., 341/2011.(V.31.) sz.,      
a 608/2009. (IX.24.) sz.,  a 183/1998.(VI.11.) sz., 470/2000. (XI.16.) sz., a 99/2003. (IV.17.) sz., a 
88/2004. (III.25.) sz., a 265/2004. (VI.24.) sz., a 176/2005. (V.26.) sz., a 156/2006. (VI.22.) sz., a 
248/2007.(VI.21.) sz., a  294/2008. (VI.19.) sz. és a 186/2009. (IV.23.) sz.  határozataival 
módosított.  
 

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkszt.) 21. § (3) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalommal 2012. szeptember 1-jei hatállyal az Arany János Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratát – egységes 
szerkezetben - az alábbiak szerint  állapítja meg.  
 
1./ Az intézmény neve:  
 
Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 
Közoktatási intézmény rövidített neve (elektronikai felhasználás céljából): Arany János Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI 
 



 36 

2./ Az intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 6. 
     telephelye:  Székesfehérvár, Palotai u. 52.  

 
3./ OM azonosítója: 038491 

          
4./ Az intézmény alapító szerve, székhelye: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
 

5./ Az intézmény közös fenntartója: 
Székesfehérvár-Pátka Közoktatási Intézményi Társulás 
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  
A Társulás tagjai: 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat   
 Székhelye:8000  Székesfehérvár, Városház tér 1. 

  Pátka Község Önkormányzat 
  Székhelye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. 

 
Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése látja el. 

 
6./ Az intézmény irányító szerve, székhelye: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, 8000  Székesfehérvár, Városház 
tér 1. 

  
a Társulási Megállapodásban foglalt keretek között. 

 
7./ Az intézmény jogállása:  
 Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
8./ Az intézmény gazdálkodási besorolása 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
9./ Az intézmény működési köre:  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város és Pátka község teljes közigazgatási területe 
 
10./ Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: 

Foglalkoztatásuk közalkalmazotti és polgári jogviszonyban történik  
 
11./ Az intézmény vezetőjének megbízása:  
 Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott 

időtartamra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bíz meg, s 
gyakorolja tekintetében – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv-ben és a Társulási 
Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat. 
Az egyéb munkáltatói jog gyakorlója a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Polgármestere.  
Az intézmény igazgatója megbízatását – annak lejárati időtartamáig – a Közoktatási 
Intézményi Társulás létrehozása nem érinti. 
 

12./ Az intézmény képviseletére jogosultak: 
 Az intézményt az igazgató képviseli. 
 
13/.  Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású  köznevelési intézmény 
 
14/. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 435 fő 

 Székhelyintézményben: 414 fő 
  
 Telephely  ( Palotai u. 52.): 21 fő 

 
15./Az intézmény alaptevékenységei 
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15.1. Az Nkszt. szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény. 
15.2. Az intézmény köznevelési feladatai: 

a) Általános iskolai nevelés-oktatás;  
b) szakiskolai nevelés-oktatás;  
c) azoknak a  sajátos nevelési igényű tanulóknak az iskolai ellátása, akik a többi 
tanulóval nem foglalkoztathatók együtt;  
d) pedagógiai szakszolgálati feladat;  
e) pedagógiai-szakmai szolgáltatás. 

15.3. Az intézmény szakágazati besorolása 
  853200 Szakmai középfokú oktatás 
15.4.  Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége: 

 

Megnevezés Szakfeladat száma 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása(1-4 évfolyamon) 

8520121 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása(5-8 évfolyamon) 

8520221 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

iskolai oktatása (9-10.évfolyam) 

8531321 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 

szakképzési évfolyamokon 

8532121 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 

szakképzési évfolyamokon 

8532221 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  

nevelése 

8559151 

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 

tanulószobai  nevelése 

8559181 

Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása  

9312051 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560111 

Korai fejlesztés, gondozás 8560121 

Pedagógiai szakmai szolgáltatások 8560201 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 

 
  
  

15.5. A képzések típusa, évfolyamok száma: 
 

15.5.1.Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményegysége keretében: 
 

Általános iskola: 8 évfolyam 
Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi 
fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autista) gyermekek oktatását, nevelését, alapfokú 
iskolai végzettség megszerzését, 1-4. évfolyamon  iskolaotthonos ellátás biztosításával. 
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Integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésének 
segítése utazószakember-hálózat működtetésével 
 
Pedagógiai szakszolgáltatás 
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
- gyógytestnevelés 
 
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
- szaktanácsadás 
- pedagógiai tájékoztatás 
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, szervezése 
- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 
- tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat  
 
15.5.2. Speciális szakiskolai intézményegység keretében: 
 

 sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autista 
) tanulók középfokú nevelése- oktatása: 

 

 OKJ szerinti képzés faipar, építészet, könnyűipar, vendéglátás-idegenforgalom, 
ügyvitel és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció  szakmacsoportban: 
- általános műveltséget megalapozó oktatás 2 évfolyamon ( 9.10. évfolyamon) 

 - szakmai vizsgára felkészítő oktatás 1-3. szakképzési évfolyamon  
szabó 33 542 05 0000 00 00; lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02; textiltermék-
összeállító 33 542 05 0100 21 04; kőműves 31 582 15 1000 00 00; bútorasztalos 33 543 01 
1000 00 00; asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01; virágkötő, -berendező, 
virágkereskedő 33 215 02 0000 00 00; virágkötő 33 215 02 0100 31 02; szakács 33 811 03 
1000 00 00; konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01; 
telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens – számítógépes adatrögzítő rész-
szakképesítés 52 347 03 0100 31 01 
 - munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismeretek oktatása 2 évfolyamon. 

 
16./ Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: 
 

8560992    Egyéb oktatást kiegészítő  tevékenység 
8559322  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

 
Az intézmény az alaptevékenysége során a kötelezően végzett feladatainak ellátására 
létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak 
kihasználása érdekében, nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. 
Az intézmény az alaptevékenysége során keletkezett, saját előállítású készleteinek 
értékesítését végezheti. 
Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés 
céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó 
bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és 
az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat.  
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
17./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
 

a) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő alábbi 
ingatlanok:  

 
  Székhely: 

 a  székesfehérvári 1/1. hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 6. sz. alatt 
fekvő ingatlan, 

 Telephely: 
 a székesfehérvári 5470 hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 52. sz. alatt 

fekvő ingatlan. 
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 b) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő - az  
 intézményi leltárban szereplő – ingó vagyon.” 

 
18./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
18.1. A közoktatási intézmény által használt, 17. szerinti ingatlan és ingóságok felett - 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2007. július 1-i időpontot 
követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a 
Székesfehérvár – Pátka Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a 
rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. 
 
18.2. Az intézmény a feladatellátást szolgáló vagyont: 

a) működteti, 
b) köznevelési feladata ellátásához szabadon használhatja, 
c) nem idegenítheti el, 
d) nem terhelheti meg, 
e) legfeljebb egy tanévre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet 

nem akadályozza. Egy tanévnél hosszabb időtartamú bérbeadáshoz Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének hozzájárulása szükséges. 

 
 
Székesfehérvár, 2012. július …………..….  
 
 
      Dr. Bóka Viktor      Dr. Cser-Palkovics András 
         jegyző        polgármester 
 
 
Záradék: 
 
Ezen Alapító Okiratot egységes szerkezetben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése  a …..../2012. (VII.…...) sz. határozatával fogadta el. 
 

 
3.) Egyéb bejelentések 
a.) Jegyzői helyettesítés 
 
Nagy Dániel polgármester 
Vereb és Pázmánd községek polgármesterei kerestek meg saját falujuk nevében, mivel ők 
körjegyzőségben működnek, hogy községükből a jegyző más munkahelyre távozott, így szükségük 
lenne helyettes jegyzőre. Kérték, hogy amíg a jegyzői állást nem tudják betölteni, addig a mi 
jegyzőnket felkérnék helyettesítésre. Ehhez kellene hozzájárulásunkat adni.  
 
A helyettesítés várható ideje – 1 hónap - , de legkésőbbi időpont addig, amíg az álláshelyet állandó 
kinevezett jegyzővel nem tudják betölteni. A helyettesítés heti 1 munkanapot venne igénybe, 
lehetőleg a pénteki napot.  
 
Járfás Péterné jegyző 
A körjegyzőségben felkértek e feladat ellátására. Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy 
segíteni kellene a két községnek. A jegyzői állás megüresedésének időtartamára a törvényességet 
biztosítani kell és ehhez a jegyző jelenléte szükséges a két településen.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Személyesen beszéltem a polgármester társaimmal, akik azt nyilatkozták: „hadra fogható jegyzőnk a 
környéken csak nekünk van!” 
 
A fenti feltételek mellett a kérést szerintem lehet teljesíteni. 
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Buda József képviselő 
Én támogatom a kérés teljesítését, mert már Pázmánd is segített nekünk, mikor nálunk volt jegyző 
hiány, az ő jegyzőjük helyettesített nálunk.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel, javaslat a fenti témával kapcsolatban nem hangzott el, úgy 
felteszem a kérdést: hozzájárul-e a képviselő-testület, hogy Pátka Község Jegyzője helyettesítési 
munkát vállaljon Pázmánd-Vereb körjegyzőségbe az ottani jegyző kinevezéséig? Ennek 
engedélyezésére felhatalmazza-e a polgármestert? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
140/2012.(VII.26.) önkormányzati határozat 

A jegyző helyettesítési munkájának hozzájárulásáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Járfás Péterné jegyző 
helyettesítési munkát vállaljon Pázmánd-Vereb községek körjegyzőségénél. 
A helyettesítési munkavégzéshez heti 1 napban – pénteki napon - járul hozzá a körjegyzőség 
állandó kinevezett jegyzőjének munkába állásáig. A helyettesítés kezdő időpontja: 2012. augusztus 
2. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Pázmánd-Vereb Község Körjegyzőzésének 
a helyettesítésre vonatkozó felkérése után intézkedjen a felhatalmazás továbbításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
b.) Lakossági panasz az Árpád utcai önkormányzati ingatlanok műszaki állapota miatt. 
 
Járfás Péterné jegyző 
Lakossági bejelentés érkezett az Árpád u. 42 és Árpád u. 44. szám alatt levő önkormányzati 
ingatlanok műszaki állapota miatt. Az ott lakók sérelmezték, hogy a fenti házak tetejéről állandóan 
hordja a szél a cserepet. Így ezek nagyon veszélyesek.  
 
Bejelentem a képviselő-testületnek, hogy a héten szerda délután leszedésre került a cserép a tetőről, 
így megszűnt az állandó veszély, de a házak továbbra is életveszélyesek. Sajnos nem tudjuk biztosítani 
a házak körbe kerítését, mivel a szalagokat és a kitett figyelmeztető táblákat is azonnal leszerelik az 
ott lakók.  
 
Folyamatosan vállalkozót keresünk a bontásra, de nem vállalja senki ezt a feladatot.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Felelős szakember irányításával kezdték meg az épületek bontását, ezt bontási naplóval is 
dokumentálták.  
 
Az önkormányzatnak nemcsak az Árpád utcában van bontásra ítélt épülete, a Belmajorban is vannak 
olyan épületeink, amiket el kellene bontani.  
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A bontásokat próbáljuk úgy meghirdetni, hogy együttesen, hátha így nagyobb lenne a kereslet rájuk. 
A Belmajori épületeinkre újra meg kell kérni a bontási engedélyeket, mivel ezek már egyszer lejártak.  
 
Füri József képviselő 
A Belmajorban a bontásra ítélt épület tetején hullámpala van, ami veszélyes hulladéknak számít. Ez 
még megnehezíti a bontást, mivel ennek az anyagnak a megsemmisítését igazolni kell.  
 
18:05 Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester távozott az ülésteremből. 
A polgármester megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van az ülésen, így a képviselő-
testületi ülés továbbra is határozatképes. 
A testületi ülés a napirend tárgyalásával folytatódott. 
 
Nánási László képviselő 
A Belmajorban levő épületre már volt bontási engedély, csak lejárt, de ezt nem lehet felhasználni? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ez az engedély már nem jó, itt új bontási engedélyt kell kérni. 
 
Ha lesz egy vállalkozó, akkor vele kell megállapodást kötni, hogy folyamatosan, határidőre bontsa el 
ezeket az épületeket.  
 
Nánási László képviselő 
Ha jelenleg van olyan épületünk, amire van bontási engedélyünk, akkor annak hirdessük meg a 
bontását. Hátha így jelentkezne egy olyan szakember, akit meg tudnánk bízni e feladattal.  
 
Járfás Péterné Jegyző 
A héten bejelentettem az Építési Hatóságnál a két Árpád utcai épületet, hogy életveszélyes, és 
kértem az azonnali intézkedést.  
 
Nánási László képviselő 
A körzeti rendőrünk sokat segít ezen ügy megoldásában, amennyiben mi is tudnánk segítséget 
nyújtani a részére, úgy szóljon, és ha tud, a testület segít a felmerülő probléma megoldásában.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A körzeti rendőrünknek eszközök hiányoznak a feladati ellátásához, ezek beszerzését kellene 
segítenünk, de ehhez először a fedezetet kell megteremteni a testületnek.  
 
Járfás Péterné jegyző 
Ha az Árpád utcai házaknál azonnali bontást fognak elrendelni, akkor kell kérnünk rendőri segítséget 
a munkák zavartalan lebonyolítása érdekében.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Kérem a képviselők segítségét, ha tudnak olyan pátkai vagy vidéki vállalkozót, aki elvállalná az 
épületeink bontását, akkor jelezzenek a hivatal felé. Olyan vállalkozó is jó lenne, aki az építőanyag 
fejében vállalná a bontási munkákat.  
 
Járfás Péterné jegyző 
Bejelentés érkezett ismételten, hogy a 2004. évben önkormányzati értékesítéssel eladott építési 
telken elidegenítési tilalom bejegyzésre került, valamint ezekre a telkekre még építési 
kötelezettséget is határidővel bejegyeztetett az akkori testület.  
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A Körzeti Földhivatal megkeresett, hogy töröljük a már lejárt építési kötelezettséget az egyik 
korábban értékesített telekről.  
 
Most az a kérdésem, hogy az önkormányzat fenntartja-e a régebben előírt építési kötelezettséget az 
ingatlanokra, vagy lehet ezen bejegyzés törlését kérelmezni.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Egyes szerződésekben, ahol építési telkeket értékesített az önkormányzat, olyan záradék szerepel az 
építési kötelezettség nem teljesítése esetén, hogy az önkormányzat visszavásárolja a telket, 
amennyiben az előírt határidőig nem történik meg a beépítése.  
 
Eldöntendő kérdés, hogy valamennyi építési kötelezettséget nem teljesítő telek-tulajdonostól vissza 
kívánja-e vásárolni az építési telkeket az önkormányzat? Fenntartja-e továbbra is e szándékát? 
 
Nánási László képviselő 
A kötelezettséget be kell hajtani, az építési bírságot ki kell róni a mulasztást elkövető telek-
tulajdonosokra. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A fenti esetekben a jegyző által kirótt bírság a Székesfehérvár Megyei Jogú Város költségvetését fogja 
gyarapítani, mivel ez építési bírság lesz, és nekünk nincs ilyen határkörünk, hogy ezen bírságot 
beszedhessük.  
 
Az előzőekben ezeket a beépítési kötelezettségeket már sorra visszavontuk, így talán a 
következőkben előforduló esetekkel is ez lenne a célszerű. 
 
A megoldás az lenne, hogy az úgyis felülvizsgálatra szoruló rendezési tervünkben, az olyan telkeket, 
amire beépítési kötelezettség volt előírva, és ezt a tulajdonos nem teljesítette, ezeket a telkeket 
vissza kellene minősíteni, és a továbbiakban már, mint belterületi szántó úgy szerepelnének, és nem, 
mint belterületi beépítetlen terület.  
 
Járfás Péterné jegyző 
Ezek a kötelezettségek már 2009-ben lejártak. Az építési bírság valóban Székesfehérvár Város 
bevételeit gyarapítaná.  
 
Füri József képviselő 
Az viszont biztos, hogy kényszeríteni senkit sem lehet arra, hogy építkezzen.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Ha már évekkel ezelőtt lejártak az építési kötelezettségek, akkor ebben az esetben már nem is lehet 
kiszabni bírságot.  
 
Járfás Péterné jegyző 
Ezekre az ingatlanokra elidegenítési és terhelési tilalom volt bejegyezve, de már az eredetileg 
vevőként bejegyzett tulajdonos is eladta az ingatlant, sőt már az is értékesítette. Nem tudom, hogy 
hogyan lehetett tulajdonost cserélni az önkormányzat tudta nélkül.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Összefoglalva összegezném, a Körzeti Földhivatalhoz fogunk fordulni információért, hogy tisztán 
lássunk e témában.  
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A képviselő-testület határozat hozatala nélkül elfogadta a polgármester összegzését a témával 
kapcsolatban.  
 
 
c.) A Sportkör pályázatának állása 
 
Nagy Dániel polgármester 
A megközelíthetőséget biztosító út kérdése továbbra is a fő probléma, valamint a meglévő 
sportöltöző terhelésének engedélyezése 300 millió forinttal.  
 
Buda József képviselő 
Megkerestem annak a teleknek a tulajdonosát, - amit meg szeretnénk vásárolni és a továbbiakban 
útként kívánnánk hasznosítani, - hogy három millió forintért megvennénk az ingatlant. A tulajdonos 
aláírt egy előszerződést, miszerint eladja a sportegyesületnek az ingatlanát ezen összegért, majd 
későbbi időpontban történő fizetéssel. 
 
A gond ezután keletkezett, mivel a tulajdonos felemelte az ingatlan árát 4 millió forintra.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Az érvényben levő vagyonrendeletünk szerint a hasznosításra kiadás előtt versenytárgyalást kell 
tartani.  
A versenytárgyalás kiírásának szövegét úgy kellene előkészíteni, hogy a kiírásnak csak a 
sportegyesület feleljen meg, hogy ne legyen rengeteg jelentkező, mert ebben az esetben nem biztos, 
hogy a helyi sportegyesület fogja a legkedvezőbb ajánlatot tenni, és akkor már nem is az övék lesz a 
használat joga.  
 
Az állam a pályázat fejében azt kéri, hogy az önrész erejéig, tehát 200 millió forinttal terhelje meg az 
ingatlant az önkormányzata. Így az önkormányzat gyakorlatilag lemond az ingatlanáról.  
 
Telek-összevonást sem lehet kezdeményezni, mert gyakorlatilag nincs olyan ingatlan, amit össze 
lehetne vonatni.  
 
Javaslatom az, hogy a tulajdonunkban levő 686/1 hrsz-ú ingatlant közterületté kellene nyilváníttatni, 
és ez megoldaná az út kérdését.  
 
Összefoglalva a fentieket: Állásfoglalást kérünk a Körzeti Földhivataltól, hogy ezt a területet lehet-e 
közterületté nyilváníttatni! 
A 688 hrsz-ú út meghosszabbodna a tóig, ha a sportöltöző területét közterületté lehetne nyilvánítani.  
Ezen a területen úgy sem lehetne már építkezni, mivel a terület beépítettsége meghaladja a már 
jelenleg is a 10%-ot.  
 
A képviselő-testület határozat hozatala nélkül elfogadta a polgármester összegzését a témával 
kapcsolatban.  
 
 
d.) Nyári rendezvények lebonyolítása 
 
Nagy Dániel polgármester 
A 2012. július 28-án megrendezésre kerülő Lovasnap, valamint a 2012. július 29-ei Búcsúi 
rendezvények szervezése már részben megtörtént, illetve a szervezés folyamatos.  
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A Pátka Gyermekeiért Egyesület kérelemmel fordult hozzám, hogy engedélyezze a képviselő-testület 
azt, hogy a pályázatban elnyert támogatást nem a pályázatban meghatározott időpontban, hanem a 
2012. augusztus 18-án megrendezésre kerülő falunak alkalmával használhassák fel.  
Én a pályázati pénz felhasználási időpont átcsoportosításának akadályát nem látom, támogathatónak 
tartom a kérést.  
 
Kérem a képviselő-testületet, amennyiben a kérést támogatja, úgy kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testület 
141/2012.(VII.26.) önkormányzat határozata 

Pályázati pénz felhasználási idejének áthelyezéséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2012. évi önkormányzati 
pályázaton elnyert támogatási összeget a Pátka Gyermekeiért Egyesület a pályázatban vállalt 
időponttól eltérően 2012. augusztus 18-án megrendezésre kerülő falunapon sorra kerülő 
rendezvényen, valamint a karácsonyi adventi rendezvényen használja fel.  
 
A testület döntéséről értesíteni kell az egyesület képviselőjét.  
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Elmondta a 2012. augusztus 18-ai „Rózsa Fesztivál” és Falunap már kialakult rendezvényeit: lesz 
játszóház a kicsiknek, kiállítás, újszülöttek köszöntése az „életfánál”, babajátszósátor, Bel-Canto kórus 
bemutatója, versenyek eredményhirdetései, amatőr énekesek fellépései és este pedig utcabál. 
 
Az utcabálon fellépő zenekar díjazására sajnos már nem lesz elég az előző ülésen megszavazott 
összeg – amit a nyári rendezvényekre szánt a testület-, így kérnénk még egy kicsi támogatás 
kiegészítést a képviselő-testülettől.  
 
A fellépő zenekar díjazása 78.000 Ft-ban kerülne. A rendezvényre érkező fellépők étkeztetésére sem 
maradt már a keretből, amit a testület megállapított, így erre is szeretnénk fedezetet kérni. 
 
18:50 órakor az üléstermet elhagyták Demeter Zoltán és Füri József képviselők. 
A polgármester megállapította, hogy a 7 fő képviselőből jelen van 4 fő képviselő, így a képviselő-
testület ülése határozatképes. 
A testületi ülés a napirend tárgyalásával folytatódott.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A kért külön kiadásokra a fedezetet kell megállítani a testületnek.  
 
A Pátka Kultúráért Közalapítvány számláján a törzstőkén felül van olyan pénz, amit nem tudnak 
felhasználni, így elszámolni sem tudott az alapítvány ezzel az összeggel. Ezt kérjük vissza a 
költségvetési számlára és ezen összeget tegye a testület költségvetési tartalékba.  
 
Amennyiben e témához több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el, úgy kérem, szavazzon 
a képviselő-testület az elhangzottaknak megfelelően az alapítványi pénzről. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
142/2012.(VII.26.) önkormányzati határozata 

A Pátka Kultúráért Közalapítvány pénzeszközéből való visszautalásról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja Pátka Kultúráért Közalapítványt, hogy a 
korábban átutalt, fel nem használt és el nem számolt Önkormányzati támogatást utalja vissza az 
Önkormányzat költségvetési számlájára.  
 
A képviselő-testület a visszautalt pénzt a 2012. évi költségvetés tartalék-alapjába helyezi el.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosításáról gondoskodjon. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
A tartalékalap megnövekedett összegéből már fedezetet tudnánk biztosítani a nyári rendezvények 
megemelkedett fedezetére. Így kérem a képviselő-testületet, hogy a már biztosított összegen felül a 
tartalékalap terhére biztosítson 200.000 Ft-ot a nyári rendezvények finanszírozására.  
 
Kérem, amennyiben egyetért e javaslattal a képviselő-testület, úgy kézfeltartással szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
143/2012.(VII.26.) önkormányzati határozata 

A 2012. évi nyári rendezvények pénzügyi keretének növeléséről 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi nyári rendezvények pénzügyi keretét a 
már megállapított 350.000 Ft-on felül megemeli 200.000 Ft-al, így a rendezvényi keret összege 
550.000 Ft lett. 
A megemelt összeget a 2012. évi költségvetés tartalék alapjából fedezi az önkormányzat.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés tartalékalapjának módosításáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Megítélésem szerint a Pátka Kultúráért Közalapítvány nem tölti be a szerepét. A pályázatok elbírálása 
is miattuk késlekedett oly sokáig. 
Javaslom, hogy az alapítvány felszámolását indítványozzuk.  
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Gerencsér Attila képviselő 
Sajnos az alapítványhoz fűzött reményeket és a funkcióját, amiért létre lett hozva, nem tudja 
betölteni. Sajnos a mai napig nem sikerült a cégbíróságon átvezettetni a személyi változásokat. 
 
Javasolom én is az alapítvány felszámolását.  
 
 
Nagy Dániel polgármester 
A fentieket összefoglalva, kéri a képviselő-testület, hogy a Pátka Kultúráért Közalapítvány 
felszámolását indítványozzuk. 
Amennyiben ezzel egyetért a képviselő-testület, úgy kérem, kézfeltartással szavazzon e témában! 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
144/2012.(VII.26.) önkormányzati határozata 

A Pátka Kultúráért Közalapítvány felszámolásáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pátka Kultúráért 
Közalapítvány működés képtelen. 
 
A képviselő-testület kezdeményezi a Pátka Kultúráért Közalapítvány felszámolását.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Közalapítvány felszámolása érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt 
ülést 19:10 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
  Nagy Dániel      Járfás Péterné 
  polgármester     jegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 

Buda József     Nánási László 
képviselő     képviselő 

 


