
Borszörcsök Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Szám: 385-4/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június
18-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Modori László polgármester
Kocsi István alpolgármester
Modori Tivadar
Poór László
Zsigmond Károly települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Modori László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ 
Szemétdíj módosítás  Modori László polgármester

2./ 
Devecseri iskola óvoda átszervezése  Modori László polgármester

3./ 
Vegyes ügyek  Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.
Szemétdíj módosítás
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László:

Nincs más lehetőségünk, mint az ajánlott ár elfogadása.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
köztisztaságról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló
4/2011. (IV.13.) rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

9/2012.(VI.19.) önkormányzati rendelet

A köztisztaságról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggő  tevékenységről  szóló  4/2011.  (IV.13.)  rendelete
módosításáról 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.
Devecseri iskola óvoda átszervezése
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László:

Javasolja fogadják el Devecser város döntését az óvoda Alapító okirata módosításáról.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
Óvoda Alapító Okirata módosításáról az alábbi határozatot hozta:

13/2012.(VI.18.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
elfogadja a Devecser Város Önkormányzata által jóváhagyott a
311/2012.(V.31.)  Kt.  határozattal  alapított  Vackor  Közös
Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  elnevezésű,  Devecser,
Szabadság tér 1-3. székhelyű költségvetési szerv alábbi alapító
okiratát:

A L A P Í T Ó   O K I R A T 

1. A költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése:  Vackor  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos

Óvoda
1.2. Rövidített neve: Vackor Óvoda
1.3. Nyilvántartási száma: 
1.4. OM azonosító száma: 
1.5. Szervezeti formáját és a vezetői szintjeinek meghatározását

a  költségvetési  szerv  szervezeti  és  működési  szabályzata
tartalmazza,  melyet  Devecser  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete hagy jóvá.

2. A költségvetési szerv székhelye:
    8460 Devecser, Szabadság tér 1-3.
3.  Költségvetési  szerv  alapító  szerve,  valamint  alapítói  jog

gyakorlója:
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(8460 Devecser, Petőfi tér 1.)
Alapítás időpontja: 2012. július 1.
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4. A költségvetési szerv fenntartója:
Devecser Város Önkormányzata
(8460. Devecser, Petőfi tér 1.)
Devecser Város  Önkormányzata Borszörcsök – Pusztamiske
–  Kolontár  községek  Önkormányzataival  Közoktatási
Intézményfenntartó  Társulást  hoztak  létre,  mely  alapján  a
tényleges  igénybevételhez  igazodóan  gazdasági  évenként
hozzájárulnak a fenntartási költségekhez. A társulás a Somló-
környéki Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látja el
a  társulásban  részt  vevő  Önkormányzatnak  a  közoktatási
feladatait.

5. A költségvetési szervet irányító szerv neve és székhelye:
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8460 Devecser, Petőfi tér 1.

6. A költségvetési szerv:
    a)  jogelődje:  Gárdonyi  Géza  Közös  Fenntartású Általános

Iskola  és  Óvoda,  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény
Devecser, Várkert 1.

    b) létrehozásáról rendelkező határozat száma:
        311/2012.(V.30.) Kt. határozat
7.  A  költségvetési  szerv  jogszabályban  meghatározott

közfeladata: 
közoktatási intézmény 

8.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
a) önállóan működő költségvetési szerv
b)  Gazdálkodását  Devecser  Város  Önkormányzata

irányításával,  megállapodás  alapján  Devecser  Város
Polgármesteri Hivatala útján látja el. A személyi jellegű,
valamint  a  dologi  kiadások  előirányzatával  saját  maga,
míg  a  többi  előirányzatok felett  a  gazdálkodását  végző
Devecser Város Polgármesteri Hivatala rendelkezik.

9.  A költségvetési szerv
a) Intézményegységei:

aa) óvoda
ab) egységes óvoda-bölcsőde

b) Működési területe:
Az  a)  pontban  felsorolt  intézményegységek  esetében
Devecser  város  és  a  Közoktatási  Intézményfenntartó
Társulásban  részt  vevő  önkormányzatok  illetékességi
területe.

10. A költségvetési szerv által felügyelt szerv nincs.
11. A  költségvetési  szerv  költségvetésének  végrehajtására

szolgáló bankszámlaszám: 
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12. A költségvetési szerv önálló jogi személy.
13.  A költségvetési szerv típusa: közös igazgatású közoktatási

intézmény,  nevelési-oktatási  intézmény,  ezen  belül  óvoda,
valamint  a  nevelő  és  oktató  munkához  kapcsolódó,  nem
közoktatási  tevékenység,  ezen  belül  egységes  óvoda-
bölcsőde

  14. A költségvetési szervnél
a) az óvodai csoportok száma: 9 csoport, felvehető maximális

gyermeklétszám: 275 fő
b) a székhelyén működő konyha kapacitása: 300 adag
c)  az egységes óvoda-bölcsőde 1 csoportból  áll,  a felvehető

maximális  gyermek létszám 20 fő,  ezen  belül:  három év
alatti gyermekek száma 5 fő, három év feletti gyermekek
száma 15 fő.

 15.  A költségvetési  szerv  fő  tevékenysége  alapján  az  érvényes
államháztartási szakágazati rendben a 851020 Óvodai nevelés
szakágazatba tartozik.

a) Alaptevékenység szakfeladatai:
Szakfeladat 

száma megnevezése
562912.1 Óvodai intézményi étkeztetés
562917.1 Munkahelyi étkeztetés
851000.1 Óvodai  nevelés  intézményeinek,

programjainak komplex támogatása
851011.1 Óvodai nevelés, ellátás
851012.1 Sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai

nevelése, ellátása
851013.1 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856012.1 Korai fejlesztés, gondozás 
856013.1 Fejlesztő felkészítés
889108.1 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
890111.1 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános,

komplex tevékenységek és programok
890112.1 Egyenlő  bánásmód  megvalósulását  célzó

általános tevékenységek és programok
890116.1 Romák  társadalmi  integrációját  elősegítő

egyéb tevékenységek, programok
16. A költségvetési szerv feladata:

a)  az óvodai intézményegységnél az alapfeladaton belül:
Óvodai nevelés és gyermekek napközbeni ellátása.
Halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  képesség-
kibontakoztatása  és  integrációs  felkészítése  (11/1994.(VI.8.)
MKM rendelet 39/D-39/E. § alapján).
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A  gyermekekről  való  gondoskodás,  önállóságra  szoktatás,
harmonikus fejlődésük érdekében az iskolai nevelésre és oktatásra
való felkészítést szolgáló szakmai feltételekről való gondoskodás. 
A gyermek napközbeni étkeztetése. 
Az  óvodai  nevelés  a  gyermek  neveléséhez  szükséges,  a  teljes
óvodai életet magában foglaló foglalkozás keretében folyik. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
esetén a fogyatékosság típusa:
-  testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  autista,  több
fogyatékosság előfordulása  esetén  halmozottan  fogyatékos,  a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra  visszavezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével
küzdő gyermekek óvodai nevelése,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra  vissza  nem  vezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével
küzdő gyermekek óvodai nevelése.

b)  Egységes óvoda-bölcsőde intézményegységnél az alapfelada-
ton  belül: A  11/1994.(VI.8.)  MKM  rendelet  39/M.  §-ában
meghatározott egységes óvoda-bölcsődei ellátás.

17.  A költségvetési szerv felügyeleti szerve:
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(8460. Devecser, Petőfi tér 1.)

18.  A költségvetési  szerv  vezetőjének  kinevezési,  megbízási,
választási rendje:

A  költségvetési  szerv  vezetőjét  Devecser  Város
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázat  útján  a
mindenkori  pályázati  kiírásában  foglaltak  alapján  a
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.
törvény,  és a  közalkalmazottakról  szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló
138/1992.  (X.8.)  Korm.  rendelet,  valamint  a  közoktatásról
szóló 1993.  évi  LXXIX. törvény képesítési  követelményeit
figyelembe véve bízza meg.

19.  Foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony
megjelölése:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény;
-  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.
törvény;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint.

20.  A költségvetési szerv:
statisztikai számjele: 
adószáma: 
társadalombiztosítási folyószámlaszám (törzsszám): 
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21. A költségvetési szerv, valamint annak vezetője gazdálkodó
szervezeteknél,  társadalmi  szervezeteknél  nem  gyakorol
alapítói, illetve tagsági jogokat.

22.  A költségvetési szerv feladatellátásra szolgáló vagyona:
Az  intézmény  feladatellátására  szolgáló,  a),  c)  pontban  leírt
vagyon Devecser Város Önkormányzat tulajdonát képezi.
a)  Az  óvodai  nevelés,  egységes  óvoda-bölcsőde  céljára
szolgáló ingatlan:  Devecser,  Szabadság tér  1-3.  szám alatti
óvoda elhelyezésére szolgáló épületegyüttesek,
b) Szolgálati lakás: 2 db szolgálati lakás Devecser, Szabadság
tér 1-3. szám alatti épületben, az intézményi területen belüli
található.
Az ingatlan az  alapító  tulajdonában van és  a  korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonához tartozik.

    c)  Az  óvodai  nevelés,  egységes  óvoda-bölcsőde  céljára
szolgáló  épület  berendezései,  felszerelései,  a  neveléshez,
étkeztetéshez  szükséges  eszközök,  a  szolgálati  lakás
berendezései (együtt: ingó vagyon).

    d)  Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerv
működéséhez  biztosított  működési  kiadásra  tervezett
előirányzat, a költségvetési szerv működési bevétele

23. A vagyonnal való rendelkezési jog:
A költségvetési szerv feladatellátására szolgáló 22. a) pont alatti

vagyont  a  költségvetési  szerv  nem  idegenítheti  el,  és  nem
terhelheti meg.

A fenntartó az ingatlanok és tárgyi eszközök felújításáról, a
szükséges beruházásokról köteles gondoskodni.
Az  önkormányzat  éves  költségvetési  rendeletében  a
Képviselő-testület  feljogosíthatja  az  intézményt  a  tárgyi
eszköz  felújítási,  beruházási  pénzeszközökkel  való  önálló
gazdálkodásra  is  azzal,  hogy  az  iskola  eredeti
költségvetésében irányozza elő a tárgyi eszköz felújításának,
beruházásának pénzügyi forrását.
A  22.  b)  pontban  meghatározott  2  db  szolgálati  lakást
Devecser  Város  Önkormányzatának  az  önkormányzati
tulajdonú  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  az
elidegenítésükre  vonatkozó  szabályokról  szóló  20/2004.
(V.01.)  rendelete  alapján  a  költségvetési  szervvel
munkaviszonyban álló dolgozó részére a költségvetési szerv
vezetője  adja  bérbe.  A bérleti  díj  és  a  külön  szolgáltatás
bevétele  a  költségvetési  szerv  bevételét  képezi,  a
költségvetési szerv költségvetését terheli a lakástörvény 10. §
(1)  bekezdésében  meghatározott  kötelezettségek,  továbbá  a
törvény 2. sz. melléklet 15. és 16. pontjában meghatározott
berendezések  biztosítása,  karbantartása,  felújítása,  cseréje,
pótlása.
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Az intézmény a fenntartó által  biztosított  működési  kiadási
előirányzattal, ezen belül a fenntartó által jóváhagyott, illetve
módosított bér- és létszám-előirányzattal, működési és egyéb
bevételeivel önállóan gazdálkodik. Az előirányzatok csak az
alaptevékenységre  és  ezzel  összefüggő  egyéb  kiadásokra  a
külön  jogszabályban  meghatározottak  szerint  használhatók
fel.
A vagyonmegőrzés, gyarapítás, hasznosítás – Devecser Város
Önkormányzatának  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a
vagyonnal  való  gazdálkodás  szabályairól  szóló  21/2012.
(IV.26.)  önkormányzati  rendelettel  összhangban  –  a
vagyonszerv vezetőjének a feladata.
A  költségvetési  szerv  vezetője  kisegítő-kiegészítő
tevékenységként jogosult a vagyontárgyak bérbeadására olyan
körben,  amely  elősegíti  az  intézményi  alaptevékenység
végzését.

24. A költségvetési szerv megszüntetése: A költségvetési szervet
az  Áht-ban  meghatározott  esetekben  az  alapító  jogosult
megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.

25. Jelen alapító okirat 2012. július 1. napjával lép hatályba.

Modori László:

Javasolja  fogadják  el  Devecser  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási
megállapodása módosítását.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
Társulási megállapodás módosításáról az alábbi határozatot hozta:

14/2012.(VI.18.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete az
a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodása módosítását elfogadja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
Társulási Megállapodás aláírására.
(A Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.
Vegyes ügyek
Előadó: Modori László polgármester

Szennyvízberuházás

Modori László:

A hálózat építés lassan befejeződik. Elkezdődött a szennyvíztelep helyének kiépítése. Az ott
lévő  fákat  kivágták,  azt  elvihették  a  közcélú  dolgozók.  Július  20.  körül  érkeznek  a
szennyvíztartályok. Megkötöttük az üzemeltetési előszerződést a Bakonykarszt ZRT-val. Így
ők is  részt  vesznek az egyeztető  bejárásokon,  hogy az üzemelés  átvétele  majd zavartalan
lehessen. Az LTP-s pénzek utalása a Víziközmű Társulat számlájára elkezdődött. Akik nem
fizették folyamatosan azok közül van aki egy összegben rendezte a tartozását.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Startmunkaprogram

Modori László:

Ellenőrizték  a  startmunka  program  végzését.  Szép  a  mezőgazdasági  növénytermesztés
területe.  A krumpli szépen nő, sikerült  még öt féle egyéb növényt  is  ültetni.  Az útjavítás,
karbantartások is folyamatosan zajlanak.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülést 20.00 órakor bezárta. 

kmf.

Modori László Bendes István
polgármester körjegyző


