Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott

1.sz.melléklet

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Cserkeszőlő – Szelevény-Tiszainoka és Tiszasas Községek között
A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról
és működtetéséről.

Cserkeszőlő - Szelevény- Tiszainoka - Tiszasas Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az
1992. évi XXXVIII. tv. 88. § -ban meghatározott jogkörükben eljárva Cserkeszőlő - SzelevényTiszainoka - Tiszasas községek közigazgatási területén a közoktatási feladatok helyi ellátását,
összehangolását - a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv. 8. §.-ában meghatározott típusú - önkormányzati intézményfenntartó társulás formájában
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő- Szelevény-Tiszainoka - Tiszasas
társulásban történő fenntartásával és működtetésével biztosítják.

1/ Az intézményi társulás neve, székhelye:
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő- Szelevény-Tiszainoka - Tiszasas
Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: Cserkeszőlő Ady E. út 1.
Illetékességi területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.

2/ A társulás tagjainak felsorolása és a közös feladat - és hatáskör gyakorlásával
megbízott neve, székhelye:
Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1.

Társult tagok:
a./ Szelevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete (társult tag
Székhelye: 5476 Szelevény Kossuth út 4.
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b./ Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete (társult tag)
Székhelye: 5464. Tiszainoka, Kossuth u. 2.
c./ Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete (társult tag)
Székhelye: Rákóczi F.ut 32.

3./ A társulás által ellátandó feladat- és hatáskörök.

A./ Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, melyek ellátása
elsődlegesen:
a/l. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben a nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás
Cserkeszőlő község általános iskolai intézményegységben - iskolai előkészítés - szakmai feltételeinél
meghatározott feladatok ellátása, az általános iskolai korú gyermekek oktatása, nevelése.
A cserkeszőlői székhely intézményegység kötelezően ellátja a cserkeszőlői és tiszainokai gyermekek
általános iskolai oktatását 1-8-évfolyamig valamint a szelevényi és a tiszasasi gyermekek 78.évfolyamos általános iskolai oktatását.

a/2. 1-6.évfolyamos általános iskolai oktatás a Móra Ferenc Általános Iskola Szelevény, mint
tagintézményben.
a/3. 1-6.évfolyamos általános iskolai oktatás az Általános Iskola Tiszasas, mint tagintézményben
a/4. 5-6. évfolyamon Tiszasas Szelevény tagintézmény tanulói készség tantárgyakat évfolyamonként
összevontan Cserkeszőlő község általános iskolájában kerül oktatásra.

b./ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt napközi otthoni ellátás biztosítása.

c./ Cserkeszőlői Község Önkormányzata által elfogadott Pedagógiai programban foglaltak
megvalósítása a Napköziotthonos Óvoda Tiszainoka Pedagógiai programjának, a Móra Ferenc
Általános Iskola Szelevény, Általános Iskola Tiszasas Pedagógiai programjának, valamint a
Napköziotthonos Óvoda Szelevény és Napközi Otthonos Óvoda Tiszasas Nevelési programjának
beintegrálása.

d./ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.-ben az óvodai nevelés, iskolai előkészítés
meghatározott feladatai ellátásának elősegítése a társult településeken.(Cserkeszőlő- SzelevényTiszainoka - Tiszasas tagintézményeiben)
e./ Közművelődés - Könyvtár, Ifjúsági Klub (Cserkeszőlői központtal, de a működési, illetékességi
területen.
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f./ Bölcsődei ellátás Cserkeszőlő központtal, de az illetékességi területen.

Az alaptevékenységeket,vállalkozási tevékenységek szakfeladatait, az Alapító Okirat 15. pontja
részletesen tartalmazza.
A továbbiakban felsorolt 3./ B./ és 3./ C. pontok ellátása nem veszélyeztetheti az e pontban felsorolt
alapfeladatok kiegyensúlyozott ellátását.

B./ A társulást fenntartó önkormányzatok által előírt egyéb ellátandó feladatok, célok:

a/l.A társulás az önkormányzatok közös összefogásával a nyolc évfolyamos általános iskola és napközi
otthoni - gyermekek napközbeni ellátása -, óvodai ellátás és iskola-előkészítés alapellátási feladatait,
továbbá az iskolai szakköri foglalkoztatás, iskolai diáksportkör működtetését magas szakmai és ellátási
színvonalon valósítsa meg. A társulás székhely általános iskolája Cserkeszőlő Ady E.ut l.sz.alatt
működik 8 évfolyammal. A 7-8.osztály párhuzamos.

a/2. Általános Iskola Tiszasas tagintézmény 6 évfolyammal működik, igény szerint napközivel,
tanulószobával, 7-8. évfolyamon étkeztetés, tanulószobai ellátás

a/3. Móra Ferenc Általános Iskola Szelevény tagintézmény 6 évfolyammal működik igény szerint
napközivel, tanulószobával, 7-8. évfolyamon étkeztetés, tanulószobai ellátás.

b./ Az a./ pontban meghatározott cél által vezérelve a közös intézmény - társulás - szervezetén belül
szakmailag egységes szervezeti egységekként működtetik Cserkeszőlő, Szelevény, Tiszainoka és
Tiszasas községek óvodáit, mint tagintézmény

c./ Az a./-b./ pontokban meghatározott közös feladatmegvalósítás lehetővé teszi a fenntartással járó
fajlagos költségek csökkentését azáltal, hogy az állami költségvetésből a kötelező feladat ellátására a
társulás - így a társulást fenntartó önkormányzatok - kiegészítő normatív hozzájárulásra válnak
jogosulttá.

C./ A társulás részére a fenntartók által engedélyezett alaptevékenység jellegű egyéb
tevékenység
a./ Terem és helyiség bérbeadás,
b./ Tanfolyami szolgáltatás.

A jelen a./-b./ pontokban felsorolt feladatok ellátása csak a szabad kapacitás terhére történhet és nem
veszélyeztetheti az alapfeladatok végrehajtását, továbbá nem járhat finanszírozási többletigénnyel. E
szolgáltatásokból befolyó pénzösszeget azon településeken kell felhasználni, ahol keletkezett.
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D./ Az Intézményfenntartó Társulás működése során folyamatosan biztosítani kell:

a./a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvényben előírt feladatokat,

b./ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv.-ben és a törvény végrehajtására
kiadott hatályos ágazati jogszabályokat /Kormányrendelet, miniszteri rendelet /,

c./ a mindenkori éves költségvetési törvény - a Magyar Köztársaság költségvetésről szóló törvény betartását,

d./

az oktatási intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről rendelkező

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek betartását

e./ az ágazat és a társulás működését érintő valamennyi jogszabály betartását.

4./ A társulási megállapodás időtartama.

A társulási megállapodást a 3./ pontban felsorolt feladat és hatáskörök, valamint célok megvalósítása
és folyamatos ellátása érdekében az önkormányzatok határozatlan időre kötik.
A társulás működtetése során a hatályos jogszabályok - a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV.törvény - rendelkezései irányadók.
A társulás működtetése során a társult önkormányzatok által elfogadott Alapító Okiratot
alapdokumentumnak kell tekinteni.

5./ Az intézményfenntartó társulás vagyona, költségeinek viselése, költségviselési arányok és
azok teljesítése.

A./ Az intézményfenntartó társulás székhelyének működésére szolgáló ingatlan Cserkeszőlő község
Önkormányzata tulajdonát képezi. Az ingatlan helye: Cserkeszőlő, Ady E. u.1.
Az intézményfenntartó társulás tagintézményei az alapító okiratban meghatározottak szerinti tulajdonú
ingatlanokban folytatják tevékenységüket.
B./ Az intézményfenntartó társulás közös üzemeltetése során keletkezett berendezések és felszerelési
tárgyak az általuk juttatott támogatás és a rendelkezésre bocsátott javak arányában illetik meg a
fenntartó önkormányzatokat.
C./ A társult önkormányzatok a társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának
fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott közoktatási
feladatok megvalósításához nyújtott, az adott önkormányzatot megillető alap és kiegészítő
támogatások szolgáltatják.
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Az iskola igazgatójának külön megállapított illetménye, vezetői pótléka, valamint a társulás
könyvviteli és egyéb feladatai ellátására a képviselőtestületek, köztisztviselői, közalkalmazotti
illetmények és létszámnak megfelelő illetményt biztosítanak.
Az ÖNHIKIT minden arra jogosult önkormányzat saját jogon igényli és használja fel.
A társult önkormányzatok a saját tagintézmények vonatkozásában az intézmény működéséhez
szükséges normatív támogatási bevétel és a kiadások közötti különbözet költségek fedezetét - az adott
évi költségvetési rendeletében átadott pénzeszközként biztosítják, melyet havi bontásban - minden
hónap 15. napjáig Cserkeszőlő Község Önkormányzatának bankszámlájára utalnak át. Cserkeszőlő
székhely önkormányzat is viseli a saját intézményegységei és tagintézményei vonatkozásában a fenti
különbözetet, kivéve a 7-8 évfolyamokra vonatkozó külön elszámolási szabályokat.

Szelevény, Tiszasas, Tiszainoka képviselőtestülete az általa vállalt fizetési kötelezettség nem
teljesítése esetén, felhatalmazza Cserkeszőlő Község Önkormányzatát, hogy fizetési határidőt követő
15. napon belül – két eredménytelen írásbeli felszólítást követően – Szelevény, Tiszasas, Tiszainoka
pénzforgalmi szolgáltatója részére beszedési megbízást nyújtson be.

D./ A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás által biztosított fejlesztési és működési támogatás
átadása és megosztása az aktuális pályázat és a kapcsolódó szerződés alapján történik. A többcélú
kistérségi ösztönző társulási normatívát gyermeklétszám arányosan osztják meg a költségvetési törvény
szabályozása szerint, egyéb - az intézmény alapfeladatai közé tartozó - támogatás Cserkeszőlőt illeti
meg.
A felek megállapodnak továbbá abban, hogy az intézményi társulást közösen üzemeltetik és közös
költségvetést fogadnak el a fenntartók.

E./ A saját pénzeszközből és saját pályázatból megvalósuló felhalmozási kiadásokat valamennyi
önkormányzat önállóan viseli a saját közigazgatási területén lévő tagintézmény vonatkozásában.
Ennek megfelelően, az elszámolásban, felhalmozási kiadás a társtelepülés felé nem történik
felszámításra.

F./ Az önkormányzatok közigazgatási területén- a tárulási
megállapodás hatálybalépésének időpontjában az óvodai és általános iskolai gyermeklétszám
fejlesztési illetve működési támogatásban való részesedés aránya a következő
-

A kiadások elszámolásának alapja
= a tagintézményekben az adott szakfeladaton könyvelt kiadás, amelyen a teljesítés
igazolása az adott intézményben történik.
= a székhely iskolában: az egy tanulóra eső oktatási, étkezési költség az év végi beszámolóban
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számolt átlaglétszám, az adott társult település gyereklétszámával. Az 1 tanulóra jutó költségek
meghatározását a 2.sz.melléklet tartalmazza.
= Az intézmények gyerek létszám adatainak megállapítása:
- Költségvetéskor: intézmények által leadott normatíva igénylő lap alapján
- Beszámolókor: elemi költségvetési beszámoló mellékletét képező segédtáblában az
intézmények által közölt létszámok.

G./ Az intézményben működő csoportok száma: 2011. szeptember 01-től
tanulócsoportok/osztályok: Cserkeszőlő 1-4 évfolyamig alsó+2 napközi otthonos csoport, 5-8
évfolyamig felső+ 2 napközi otthonos csoport, (a 7-8.osztályban 2 párhuzamos osztály működik).
Cserkeszőlő látja el kötelezően a tiszainokai általános iskolás korú tanulók iskolai oktatását 1-8
évfolyamig.
(Cserkeszőlőben összesen 10 osztály és 4 napközis csoport indul)
Szelevény tagintézmény: 1-6 évfolyamig mindenütt 1 osztály indul, a szükséges összevonásokkal,
melyet a Szelevényi Képviselőtestület határozata alapján minden évben munkatervben kell rögzíteni.
7-8. évfolyamon tanulószobai ellátás

Tiszasas tagintézmény: 1-6 évfolyam működik. Minden évben a gyermeklétszám függvénye az
összevonás, amelyet az intézmény munkatervében kell rögzíteni a Tiszasasi képviselő – testület
határozata alapján.
7-8. évfolyamon tanulószobai ellátás
Óvodai és bölcsődei csoportokat a fenntartó minden évben az igényeknek megfelelően állapítja meg.
A csoportok számának növelése, csökkentése a fenntartók kizárólagos hatáskörébe
tartozik.

Önállóan működő Ifjúsági Klub: 1
-helyiségei: a bölcsőde tetőtere - E helyiségek üzemeltetése tartozik a Petőfi Sándor ÁMK-hoz. Az
Ifjúsági Klub elhelyezésére szolgáló, a bölcsőde tetőterében lévő nagytermet tanteremként használja az
ÁMK.

A társulás székhelye szerinti önkormányzat jelen megállapodásban meghatározott arányokat
figyelembe véve állapítja meg a társult önkormányzatok költségviselésének arányát a társulás
következő

évi

költségvetési

koncepciójának,

költségvetésének

és

finanszírozási

tervének

elkészítésekor.

6

H./ A társulás működési költségeinek finanszírozási terv készült január 1-től, mely finanszírozási
tervet

minden évben újból jóvá kell hagyni, külön határozatban és megküldeni a társult

önkormányzatok polgármestereinek.

Az áttanító pedagógus bére és egyéb juttatása óraszám arányában terheli a községeket. A társulásban
résztvevő gyermekek szállításához szükséges iskolabusz költségeinek meghatározását a 3.sz.melléklet
tartalmazza. E mellékletben kerül rögzítésre a buszsofőrök feletti munkáltatói jog meghatározása is.(1
fő Cserkeszőlő községgazdálkodás, 1 fő Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás.
A társulás költségvetését a gesztor önkormányzat készíti el a társult intézmények által egyeztetett
költségvetési javaslat alapján, amit beépít a saját költségvetésébe.
A társult képviselő – testületek költségvetési javaslatukban biztosítják a béreket, a 7-8 évfolyamok
tagintézményekre jutó költségeit. Az előző évi elfogadott költségvetéshez képest az eltéréseket a
javaslatban írásban kell megindokolni, különös tekintettel a bérek változására.

A társulás költségvetésének elfogadásához, és a költségvetés év közbeni módosításához - előirányzat
módosítása -, továbbá a tárgyévet és a több évet érintő kihatású költségvetési előirányzatok
módosításához a társult képviselő testületek mindegyikének minősített többségű egyetértése
szükséges.
A társult képviselőtestületek rendeleteikben az általuk biztosítandó támogatási előirányzatot
szerepeltetik, a társulás folyamatos és zavartalan működése érdekében azonban az előző évi működési
finanszírozási tervben meghatározott ütemezés és szint szerint hozzájárulnak a költségvetési
rendeleteik elfogadását megelőzően is.
A társulás működéséhez szükséges kiadások, a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ
Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszainoka-Tiszasas teljes költségvetése és zárszámadása Cserkeszőlő Község
Önkormányzata éves költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe épül be, melyből az átadott
pénzeszköz Szelevényre, Tiszainokára és Tiszasasra eső részt az adott település képviselőtestülete a
költségvetési rendeletében megtervezi.
A fenntartói jogokat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja és a
Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatalán keresztül ellátja a működtetés pénzügyi és gazdasági
feladatait.

I./ Az intézményfenntartó társulás működése során a társulás székhelyét és a székhely ingatlan
épületére vonatkozó karbantartási feladatokat Cserkeszőlő Község Önkormányzata viseli és az éves
költségvetésben tervezi.
A társulás valamennyi települése a település területén lévő ingatlan és egyéb vagyon felett a település
hatályos vagyongazdálkodási rendelete szerint jogosult rendelkezni, összhangban az Alapító Okirat
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17.pontjával. A feladat ellátásához szükséges vagyont az Alapító Okirat 15.sz.pontja tartalmazza és
leltár szerint kerül átadásra.
A közös felújítási, fejlesztési feladatokról - az ingatlan tulajdonjogára tekintettel – a fenntartók
előzetes előterjesztés és egyeztetés alapján együttes ülésen döntenek, határozatukban meghatározva a
felújítás, fejlesztés kiadási összegét és annak forrásait, a fenntartók által biztosított előirányzatokat
összegszerűen, továbbá a felújítás, fejlesztés által keletkező vagyonnövekménynek a társulás
megszűnése esetére történő megosztási arányát.
A társulás megszűnése esetén a PTK. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint
járnak el.
Egyébként általános szabályként fogadják el a felek az Alapító Okirat 11. pontjában
lefektetett elveket.

J./ A társulás székhelye szerinti önkormányzat polgármestere a képviselő testületnek évente két
alkalommal számol be -1. féléves, éves zárszámadás -, a gazdálkodás végrehajtásáról a székhely
település önkormányzatának. A társult települések önkormányzatai kérhetik ezen ülések együttes
megtartását. Amennyiben a társult települések önkormányzatai nem kérik az I. féléves beszámoló és a
zárszámadás együttes ülésen történő megtartását, a székhely település polgármestere köteles az éves
pénzügyi beszámoló keretében számot adni a társulás tevékenységéről, a pénzügyi helyzetről, a
társulási cél megvalósulásáról, melyet köteles a társult önkormányzatok beszámolójának elfogadása
előtt megtenni. A képviselő-testületek az ülésterveik készítése során tájékoztatást kérhetnek a társulás
által ellátott feladatokról.

6./ A társuláshoz történő csatlakozás és a társulási megállapodás felmondása, az
elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén.

A./ A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon közigazgatási területeikkel határos - a
megyében lévő avagy megyehatáron túli - önkormányzatok részére teszik lehetővé, melyek:
elfogadják a társulás céljait, hatékonyan közreműködnek az oktatási feladatok költségkímélő
megvalósításában, vállalják a működtetési költségek - esetleg többletköltségek - viselését, továbbá
jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát
tartalmazó határozatát a társult képviselő-testületekhez meg kell küldeni.
A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselő-testületek - lehetőleg együttes ülés
keretében - minősített többséggel döntenek.
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B./ A társulás, tagsági jogviszony megszűnése, megállapodás felmondása az 1997. évi CXXXV. tvben meghatározottak szerint történhet.
Jelen társulási megállapodás - társulás - megszűnik:
a./ a társulásban résztvevő képviselő-testületek általi közös megegyezéssel történő megszüntetésével,
b./ amennyiben a tagok száma - felmondások következtében - egyre csökken,
c./ bíróság jogerős döntése alapján.

A társulási megállapodást a tagnak felmondani a tárgyévben december 31- napjával lehet a következő
tanévre szóló hatállyal. A felmondást január 15 napjával a társtelepülések képviselő –testületeinek
meg kell küldeni. Ezt követően lehet május 31 napjáig a közoktatási intézmény átszervezésről dönteni,
a szükséges véleményeztetési eljárások lefolytatását követően, majd az átszervezést június –augusztus
hónapokban lefolytatni.
A tag kizárható, ha nem teljesíti a társulási megállapodásban vállalt kötelezettségét. A kizárást
megelőzően Cserkeszőlő Polgármestere legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az érintett
képviselő-testületet kötelezettségei teljesítésére.
Fontos oknak minősítik a tagok, ha:
- a képviselő-testület költségvetési hozzájárulását nem, avagy sorozatosan legalább 2 ízben nem utalja
át,
- a képviselő-testületek az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési - rendeletalkotási,
határozathozatali - kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, illetőleg azt megelőzően a társult
képviselő-testületekkel nem egyeztetnek.
Kizárás esetén is biztosítani kell a közoktatási feladatellátást, a társulási törvény és a közoktatási
törvény ide vonatkozó szabályainak betartásával.

Jelen társulási megállapodás - társulás - megszűnik:
a./ a társulásban résztvevő képviselő-testületek általi közös megegyezéssel történő megszüntetésével,
b./ amennyiben a tagok száma - felmondások következtében - egyre csökken,
c./bíróság jogerős döntése alapján.

C./ A társulás megszűnése esetén a megszűnés napját követő 2 hónapon belül köteles a társulás
székhelye szerinti önkormányzat - Cserkeszőlő Község Önkormányzata - elszámolni a társulás
működési ill. az éves költségvetési rendeletben előzetesen jóváhagyott felújítási, fejlesztési
kiadásainak teljesítésével, továbbá a társulás vagyonával. Az elszámolás
hónapon belül a társult önkormányzatokat megillető pénzeszközöket a

benyújtását követő 1
társult önkormányzatok

bankszámlájára utalni, az egyéb vagyont ill. eszközöket a társult önkormányzatot e megállapodásban
és az általa juttatott javak arányában átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és tényleges átadással kell
biztosítani.
A társult önkormányzatok e vonatkozásban az 1997. Évi CXXXV. tv. idevonatkozó rendelkezéseit
tekintik követendőnek.
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7./ A társulás jogállása: Önállóan működő költségvetési szerv (intézményi társulás), önálló
bérgazdálkodási jogkörrel, amelynek gazdálkodási, pénzügyi adminisztrációját Cserkeszőlő Község
Polgármesteri Hivatala, mint Cserkeszőlő Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerve látja el

8./ A társulás ellenőrzésének rendje:

A./ A JNSz Megyei kormánymegbízott, törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja a társulás
szervezetét, működését, döntéshozatali eljárását, hogy megfelelnek-e a jogszabályban előírt
követelményeknek.

B./ A társulást fenntartó önkormányzatok a társulás fenntartásának pénzügyi - Gazdasági
tevékenységét Cserkeszőlő Község Önkormányzata ellenőrzési feladatokkal megbízott bizottságán,
valamint az éves ellenőrzési terv alapján e feladattal megbízott belső ellenőrön vagy szakmai
szervezeten keresztül vizsgálják. Szükség esetén az ellenőrzési ütemterven felül konkrét téma-, és
célvizsgálatok elvégzését is meghatározhatják a fenntartók.

C./ A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a társulást
alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a megállapodásban meghatározott
feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet bevonásával is tájékozódhatnak,
ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a társulást az általa végzett munkáról.

D./ A végzett ellenőrzésekről /szakmai, pénzügyi, munkaügyi, egyéb./ és azok tapasztalatairól
realizáló egyeztetési eljárást köteles lefolytatni az ellenőrzést végző személy, szervezet ül. bizottság,
majd a realizáló eljárást követő következő együttes képviselőtestületi ülésen tájékoztatja a
fenntartókat.

9./

A társulás államigazgatási feladatot és hatáskört nem lát el. A társulás tevékenysége során

keletkezett iratok kiadmányozását a társulás kinevezett vezetője, távolléte és akadályoztatás esetén
helyettese látja el. A társulás működése során biztosítani kell a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv., valamint a végrehajtására alkotott 146/1993.
/X.26./ Korm. rendelet betartását, továbbá a közoktatási törvénybe kapcsolódó törvényekben és azok
végrehajtására kiadott jogszabályokban az adatszolgáltatásokra, és a szakmai nyilvántartások
vezetésére, őrzésére vonatkozó előírásokat.
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10./ A társulásban foglalkoztatott személyek alkalmazási feltételei.

A./ Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszainoka és
Tiszasas fenntartók által jóváhagyott létszáma :
Intézményvezetők:
1

fő intézményvezető, aki az általános iskola mint

intézményegység vezetője is. 300 % pótlék vezetői
pótlékkal és további havi 100.000 Ft munkáltatói döntés
alapján megállapított illetmény, melyet Szelevény és
Tiszasas visel és oszt meg egymás között.1 fő pályáztatás útján
határozatlan időre kinevezett intézményvezető helyettes, aki az
intézményvezető

általános

helyettese

és

a

könyvtár

közművelődési
feladatok intézményegység vezetője is, 200 %vezetői
pótlékkal
Cserkeszőlő: Iskola
12 fő alsó-felső tagozatos pedagógus
4 fő napköziotthonos pedagógus
4 fő technikai közalkalmazott
1 fő iskolatitkár
1 fő megváltozott munkaképességű adminisztratív dolgozó (kötelező)
1 fő buszsofőr
Bölcsőde és konyha
3+1 fő Bölcsödéi közalkalmazott intézményegység-vezetővel
együtt, akinek a pótléka 150%
6 fő Közétkeztetés
Óvoda
5 fő Óvodai nevelésben résztvevő közalkalmazott
Cserkeszőlő Intézményegység-vezetővel együtt, akinek
pótléka 150%
1 fő takaitó
2 fő dajka
Egyéb
1 fő Közművelődés- könyvtár
Szelevény:

Iskola
9 fő (ebből 2 fő prémium éves, ebből 1 fő gyesen) alsó-felső tagozatos
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pedagógus - ebből 6 fő 6 órában foglalkoztatott tagintézményvezetővel együtt, akinek pótléka 150%
0,5 fő iskolatitkár
1 fő takarító, aki ebédkiosztó is 6 órában
1 fő takaritó 6 órában foglalkoztatott
Óvoda
3 fő óvónő tagintézményvezetővel együtt, akinek pótléka 150 %
( 6 órában foglalkoztatott)
1 fő dajka (6 órában foglalkoztatott)
Tiszainoka:
2 fő óvónő -ebből 1 fő vezető- ( a tagintézményvezetővel együtt,
akinek pótléka 150 %
1 fő dajka

Tiszasas

Iskola

tagozatos pedagógus

7 fő ( ebből 1 fő részmunkaidős,1 fő 4órában foglalkoztatott) alsó-felső
tagintézményvezetővel, akinek
pótléka 150 %
0,5 fő iskolatitkár
1 fő 6 órás takaritó

Óvoda
3 fő óvónő tagintézményvezetővel együtt, pótléka 150 %
1 fő 8 órás dajka
B./ A társulásban - az általa ellátott feladatok alapján- foglalkoztatott dolgozók
jogállásuk szerint a Közalkalmazotti törvény hatálya alá tartoznak, az igazgató
/vezető/ magasabb vezetőnek minősül. Az intézményegységeket intézményegység
vezetők, a tagintézményt tagintézmény-vezető vezeti, akik tagjai az Igazgató
Tanácsnak.

C./Az intézményvezető kinevezési rendje:
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete pályázat útján határozott időre, pályáztatás során meghatározott 5 évre nevez ki. A
pályáztatás során a Szelevény, Tiszainoka és Tiszasas képviselőtestületeinek véleményezési joga van.
Az Igazgatója felett a munkáltatói jogokat a Cserkeszőlő község Képviselő – testülete, gyakorolja, így:
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a megbízás, megbízás visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása, a
határozott idő eltelte után új vezető kinevezése az előzőekben felsorolt hatályos jogszabályok
betartásával.
Az egyéb munkáltatói jogokat a Cserkeszőlő polgármestere gyakorolja.

b.)

A tagintézmény és intézményegység vezetőket a vonatkozó ágazati előírások szerint az

Igazgatótanács döntése alapján az Intézményvezető bízza meg, a társult településekben a tagintézmény
vezető megbízásához a területileg illetékes Cserkeszőlő, Szelevény, Tiszainoka és Tiszasas
Önkormányzat Képviselőtestület véleményének kikérése szükséges.
D./ Az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott fölött a munkáltatói jogot (megbízás, kinevezés felmentés, fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása - és az
egyéb munkáltatói jogokat - munkaidő beosztás, szabadság kiadása stb.) - a társulás vezetője
gyakorolja. A fenntartók által jóváhagyott SZMSZ-ben meghatározott munkáltatói jogokat az
intézményvezető átruházhatja a tagintézményvezetőkre, intézményegység vezetőkre.
A közalkalmazott munkatársak megbízása, kinevezése és jogviszonyának megszüntetése előtt és
bármely személyi juttatási kiadást érintő munkáltatói döntés előtt - kizárólag a személyi juttatás
kiadási előirányzata rendelkezésre állása tekintetében, mint az éves költségvetés végrehajtása során a
bérgazdálkodói jogkör gyakorlójával – Cserkeszőlő Község Polgármesterével egyeztetni köteles az
intézmény igazgatója.

E./ Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi anyagát, a dolgozók besorolását, a
közalkalmazottak foglalkoztatásához kapcsolódó valamennyi nyilvántartást a hatályos jogszabályi
előírások betartásával köteles vezetni. Az intézményvezető illetve az általa megbízott személy
munkaköri leírás alapján a közalkalmazottak szakmai képesítési előírásaira vonatkozó jogszabályok
betartásáról köteles gondoskodni a munkáltatói jogkör gyakorlója.
11./

Az intézmény alapításának kezdő időpontja: 2001. ÁMK
Az intézmény társulásos fenntartásának kezdő időpontja:
2005. szeptember 1.(Cserkeszőlő és Tiszainoka között)
Az intézményfenntartó társulás megállapodásának hatályba lépése:
2007.szeptember 1.
A 4 társult önkormányzat részvételével az intézmény a 2007/2008-as tanévtől kezd
működni.

12./ A társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá a
társulás fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják
rendezni, s bírósági keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.
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A társult képviselő-testületek a társulást érintő bármely kérdésben saját ülésükön minősített többséggel
döntenek, figyelembe véve az 1997. évi CXXXV. törvényt, a hatályos jogszabályokat, továbbá a jelen
megállapodásban rögzítetteket.

13./ A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselő- testületek
nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt,
helybenhagyólag aláírják.

14./ A társulási megállapodást aláíró önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodást az
Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormánymegbízottnak meg kell küldeni, aki arra 30 napon belül
törvényességi észrevételt tehet.

15./ Ezen megállapodás Alapító Okirattal együtt érvényes.

Cserkeszőlő,2011.július 28.

Szokolai Lajos sk.
Cserkeszőlő Község Polgármestere

Pánczél Ferenc

Dr. Héczei Eszter sk.
Cserkeszőlő Község Jegyzője

Dankó István

Szelevény Község Polgármestere

Szelevény Község Jegyzője

Szendreiné Kiss Erzsébet

Dr. Albrecht Sándor

Tiszainoka Község Polgármestere

Gyói Gábor
Tiszasas Község Polgármestere

Tiszainoka Község Jegyzője

Dr. Enyedi Mihály
Tiszasas Község Jegyzője

Záradék:
Jelen megállapodást annak mellékleteivel valamint az alapító okirattal együtt a négy önkormányzat
Tiszasas
Szelevény,
Tiszainoka
Cserkeszőlő sz. határozatával elfogadta.
Egyben hatályon kívül helyezi a 71/2007 (VII.28.) sz. alatt elfogadott és többször módosított alapító
okiratot és társulási megállapodást.
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Cserkeszőlő,2011. július 28.

Szokolai Lajos sk.
Polgármester

Dr. Héczei Eszter sk.
jegyző

Pánczél Ferenc
Szelevény Polgármestere

Dankó István
Szelevény Jegyzője

Szendreiné Kiss Erzsébet
Tiszainoka polgármestere

Dr Albrecht Sándor
Tiszainoka Község Jegyzője

Gyói Gábor
Tiszasas polgármestere

Dr. Enyedi Mihály
Tiszasas Község Jegyzője
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