Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 14.
14-A/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én a
Mérges Községházban tartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
Balázs Vince
Pintér Sándor

polgármester
alpolgármester

Távol:

Pintér Henrietta

képviselő

Horváth Viktorné

körjegyző

Balázs Vince polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 3
képviselőből 2 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést
megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúan
elfogadta

NAPIREND
1./ Napirendi pont
Mérges 31. hrsz.-ú ingatlanból a töltés terültén található fák, bokrok megvásárlása vágásra.
Előadó: Balázs Vince polgármester
2./ Napirendi pont:
A Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Tét alapító okiratának módosítása,
egységes szerkezetbe foglalása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
3./ Napirendi pont:
2013. évi belső ellenőrzési feladatok.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
4./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirendi pont
Mérges 31. hrsz.-ú ingatlanból a töltés terültén található fák, bokrok megvásárlása vágásra.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: Az önkormányzat tulajdonát képezi a 31. hrsz-ú ingatlan. Az
ingatlan töltés műveléságú területét fák, bokrok borítják. A fák vágásra érettek a településen
több alkalommal is felkínáltuk az említett területen lévő fák, bokrok megvásárlását vágásra,
kérve, hogy a vevő tegye meg írásos ajánlatát a Képviselő-testületnél. Írásban tette meg vételi
ajánlatát Tóth István 9300 Csorna, Erzsébet királyné utca 62. szám alatti lakos, aki 400.000 Ft
vételárat ajánlott. Földmérővel pontosan felmérettem a területet, így ki jelölésre kerültek a
terület határai. Véleményem szerint elfogadható ár a 400.000 Ft.
Pintér Sándor alpolgármester: A 400.000 Ft reális ár a területen található fáért, kössük meg
a vevővel a megállapodást.
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012. (X.24.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mérges 31. hrsz.-ú
ingatlanból a töltés terültén található kivágandó fák, bokrok vételárát 400.000 Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a faanyag eladásáról az
ajánlatot tevő Tóth István 9300 Csorna, Erzsébet királyné utca 62. szám alatti lakos
vevővel megállapodást kössön.
Határidő: 2012.november 15.
Felelős: Balázs Vince polgármester
2./ Napirendi pont:
A Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Tét alapító okiratának módosítása,
egységes szerkezetbe foglalása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv részét képezi.)
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2012. (X.24.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja a KKÁMK Tét Alapító Okirat 2012. évi módosítását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására.
Határidő: Értelem szerin
Felelős: Balázs Vince polgármester
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2012. (X.24.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja a hatályosított, egységes szerkezetbe foglalt KKÁMK Tét Alapító Okiratot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Alapító
Okirat aláírására.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Balázs Vince polgármester
3./ Napirendi pont:
2013. évi belső ellenőrzési feladatok.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése, amely 2013. január 1. napjától hatályos rögzíti a
belső ellenőrzési kötelezettséget:
„A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés
működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és
a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső
ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján az éves belső ellenőrzési terv képviselőtestületi jóváhagyásának határideje a tárgyévet megelőző év november 15-e.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi ellenőrzési témakörök közül a „A
pénzforgalmi jelentés vizsgálata.” címűt válassza ki.
A belsőellenőrzési feladatok a Többcélú Kistérségi Társulás Tét keretein belül került ellátásra.
A MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató KFT. (9082 Nyúl Árpád u. 17.) a 2013. évi
belső ellenőrzés elvégzését az önkormányzattal megkötött szerződés alapján vállalja.
A belső ellenőrzés revizori díja napi 25.000 Ft+Áfa.
Balázs Vince polgármester: A szerződés megkötéséről véleményem szerint csak a 2013. évi
költségvetés ismeretében tudunk dönteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2012. (X.24.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évre a belső ellenőrzési
feladatok közül az alábbi ellenőrzését kéri:
A pénzforgalmi jelentés felülvizsgálata.
A képviselő-testület a belsőellenőrzési feladatok ellátásra a szerződést a 2013. évi
költségvetés ismeretében tudja megkötni.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2011. november 15.
4./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: A járási hivatalok kialakítása folyamatban van. A napokban köti
meg a megállapodásokat a Győri Kormányhivatal vezetője az 500 lélekszám feletti
településekkel az ügysegédi szolgáltatás ellátására, ami az jelenti, hogy az 500 lélekszám
feletti településeken a járási hivatal ügyintézője ügyfélfogadást tart.
Foglalkoznunk kell a közös hivatal létrehozásával. Jelenleg a Rábacsécsény székhelyű
Körjegyzőség látja el a feladatokat. Ez a körjegyzőség tovább így nem működhet, mivel Bezi
község Győri járáshoz, Rábacsécsény és Mérges községek Téti járáshoz tartoznak.
Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX törvény 85. § (1) bekezdése
kimondja: „Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre a járáson belüli községi
önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási
területe választja elegymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.
(2) A közös önkormányzati hivatalhoz tatozó települések összlakosságszáma legalább kétezer
fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.”
A közös önkormányzati hivatalt 2013. január 1. napjától számított 60 napon belül kell
létrehozni.
Véleményem szerint nekünk a Téthez történő csatlakozás a megoldás.
Horváth Viktorné körjegyző: A képviselő-testület bízza meg a polgármestert, folytasson
tárgyalást a közös hivatal létrehozása tárgyában a Tét település Polgármesterével.
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2012. (X.24.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Balázs Vince
polgármestert, hogy közös önkormányzati hivatal létrehozása érdekében folytasson
tárgyalást Tét Város Polgármesterével.

A tárgyalások eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Balázs Vince polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K. m. f.

Balázs Vince
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

Előterjesztés 2012. október 24. Képviselő-testületi ülés
2. Napirendi pont:
A Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Tét alapító okiratának módosítása,
egységes szerkezetbe foglalása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ alapító okiratának hatályosítása és
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása vált szükségessé.
A korábbi módosításokat a kiküldött tervezet lábjegyzeteiben jeleztük, az aktuális
módosításokat pedig az alábbiak szerint is részletezzük:
alapító okirat 5. pont
„…. a roma/cigány nemzetiséghez tartozó tanulók oktatása a külön jogszabályban
megfogalmazottak alapján…..”
A kifejezés módosításra a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alábbi
szakasza alapján kerül sor:
22. § (1) E törvény értelmében nemzetiségek által használt nyelvnek számít a bolgár, a görög,
a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma/cigány (romani, illetve beás), (a továbbiakban
együtt: roma), a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nyelv, továbbá a
roma és az örmény nemzetiség esetében a magyar nyelv is.
•

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogalmának módosítására a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerint kerül sor:
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
•

alapító okirat 14. pont
•

A jogszabályok felsorolásának kiegészítése az új Munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény hatályba lépése miatt szükséges.
alapító okirat 17. pont

•

Az intézmény típusának megnevezése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 20. § (1) bekezdés d.) pontja szerint módosul:
többcélú intézmény (általános művelődési központ)
alapító okirat 19. pont

•

A javítás Magyarország Alaptörvénye miatt szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alapító okirat módosításának jóváhagyására!

1. HATÁROZATI JAVASLAT
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja a KKÁMK Tét Alapító Okirat 2012. évi módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására.
Határidő: Értelem szerin
Felelős: Balázs Vince polgármester
TERVEZET

KISFALUDY KÁROLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRAT
2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSA
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§-ában, az
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. §-a, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§ és 94/A. §-ai, valamint a kulturális javak védelméről
és a muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján a Kisfaludy Károly
Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az 5. pont első mondata az alábbiak szerint módosul:
„Az általános iskolai nevelés, oktatás biztosítása, tehetséggondozás, képesség-kibontakoztató és
integrációs felkészítés, a roma/cigány nemzetiséghez tartozó tanulók oktatása a külön jogszabályban
megfogalmazottak alapján, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatása, napközi otthonos,
tanulószobai ellátás, szervezett iskolai intézményi étkeztetés, mindennapos testedzés biztosítása,
bejáró gyerekek ellátása.”
Az 5. pontban meghatározott, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogalma az alábbiak
szerint módosul:
„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
A 14. pont az alábbiak szerint módosul:
„A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X.8.)
Korm. rendelet alapján az intézmény foglalkoztatottjai közalkalmazottak. Foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet továbbá munkavállaló, akikre a nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény, valamint az új Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási jogviszony- az irányadó.”

A 17. pont az alábbiak szerint módosul:
„Az intézmény típusa: többcélú intézmény (általános művelődési központ)”
A 19. pont módosul az alábbiak szerint:
„Az intézmény körbélyegző lenyomata: Magyarország címere, a “Kisfaludy Károly Általános
Művelődési Központ Tét” körfelirattal.”
Tét, 2012. október …..

Tét Város Önkormányzata
nevében
dr. Kukorelli László
polgármester

Árpás Község Önkormányzata
nevében Szabó András
polgármester
Győrszemere Községi Önkormányzat
nevében Horváth Gyula
polgármester

Mérges Község Önkormányzata
nevében Balázs Vince
polgármester

Mórichida Község Önkormányzata
nevében
László Attila
polgármester

Rábaszentmiklós Község Önkormányzata
nevében Németh Szabolcs
polgármester
Rábacsécsény Község Önkormányzata
nevében Kovács Teodóra
polgármester

Kisbabot Község Önkormányzata
nevében Barcza Tibor
polgármester
Záradék:

A Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ alapító okiratának 2012. évi módosítását a
részt vevő önkormányzatok az alábbi határozataikkal fogadták el:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyására!
2. HATÁROZATI JAVASLAT
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja a hatályosított, egységes szerkezetbe foglalt KKÁMK Tét Alapító Okiratot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Alapító
Okirat aláírására.
Határidő: Értelem szerin
Felelős: Balázs Vince polgármester

TERVEZET
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ
ALAPÍTÓ OKIRAT
Egységes szerkezetben Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2009. (VIII.25.);
53/2010. (IV.27.); 218/2011. (VIII.31.); ……../2012. (…….) számú módosító határozataival.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 9. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§-ában, az
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. §-a, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§ és 94/A. §-ai, valamint a kulturális javak védelméről
és a muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján az alábbi alapító
okiratot adja ki.
1. Költségvetési szerv:
Neve:
Idegen neve:
Rövid neve:

Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ
--KKÁMK

Székhelye:
OM azonosító:
PIR:
KSH:

9100 Tét, Debrecen u. 3.
030614
370884 1
15370880 8520 322 08 2

2. Létrehozásáról rendelkező határozatok: --3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: --4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Közszolgáltató intézmény, ÁMK 3
Módosította Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2011. (VIII.31.) számú határozata, hatályos 2011.
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5. Alaptevékenység
Szakágazati rend szerint: 852010 alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
Az általános iskolai nevelés, oktatás biztosítása, tehetséggondozás, képesség-kibontakoztató és
integrációs felkészítés, a roma/cigány nemzetiséghez4 tartozó tanulók oktatása a külön
jogszabályban megfogalmazottak alapján, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatása,
napközi otthonos, tanulószobai ellátás, szervezett iskolai intézményi étkeztetés, mindennapos
testedzés biztosítása, bejáró gyerekek ellátása. Emelt szintű oktatás biztosítása magyar nyelv és
irodalom, matematika és testnevelés tantárgyból, valamint alternatív pedagógiai módszerek
alkalmazása a Pedagógiai Programban foglaltak szerint („Dalton terv”). Diáksport, gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok ellátása. Logopédiai ellátás, gyógytestnevelés biztosítása.
A nevelési és tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelése önálló,
speciális csoportokban és integrált formában is történhet.
Az alapfokú művészetoktatás 1-12. évfolyamon zeneművészeti, táncművészeti és képzőművészeti
ágakon.
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézményi feladatkörök:
gyógypedagógiai tanácsadás, logopédiai ellátás; fejlesztő felkészítés; utazó gyógypedagógiai
szolgálat; szakmai szolgáltatások: szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, pedagógusképzés,
továbbképzés, önképzés, tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata, speciális pedagógiai
segítségnyújtás a többségi pedagógusoknak.
Egységes pedagógiai szakszolgálati feladatkörök:
logopédiai ellátás, nyelv- és beszédfejlesztés; gyógytestnevelés, konduktív pedagógiai ellátás, a
többségi óvodáskorú gyermekek és iskolás tanulók körében, valamint a sajátos nevelési igényű
gyerekek egyéni és csoportos speciális terápiás fejlesztése, iskolára felkészítése, integrált nevelésoktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekeknek speciális pedagógiai segítségnyújtás,
pályairányítás segítése.
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 5
Az óvoda feladata biztosítani az óvodás korú gyermekek napközbeni ellátását és nevelését. Az
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkoztatások keretében folyik.
A közművelődési egység közreműködik a felnőtt lakosság, a gyermek és ifjúsági korosztály
számára a kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában és létrehozásában, művelődési
igények felkeltésében és kielégítésében. Tét város gazdasági, társadalmi adottságainak
megfelelően a spontán és az intézményes hatások figyelembevételével segíti a személyiség
fejlődését, hogy megfelelhessen különböző társadalmi szerepeinek. Helytörténeti gyűjtemény
gyarapítása, megőrzése, kiállítások szervezése.
Az általános művelődési központ nyilvános könyvtárt működtet, amelynek feladata, hogy
gyűjteményét folyamatosan fejlessze, feltárja, megőrizze, gondozza és rendelkezésre bocsássa,
tájékoztasson a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
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biztosítsa más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vegyen a könyvtárak
közötti dokumentum – és információcserében. Ellátja az iskolai könyvtári feladatokat.
Gyermekjóléti ellátás- bölcsőde- biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 42.§ és a 94/A. §-ban foglaltak alapján.
6. Szakfeladatok száma és megnevezése: 6
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet
alapján:
562912
562913
562917
851011
851012
852000
852011
852012

852021
852022

852031
852032
855911
855914
855915
856011
856012
856013
856020
889101
910121
910122
910123
910302
910502
931102
931204
931205

Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
(-logopédia)
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
(- logopédia)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
(-logopédia)
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
Általános iskolai napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Korai fejlesztésgondozás
Fejlesztő felkészítés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Bölcsődei ellátás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Történelmi hely, építmény egyéb látványosság megóvása
Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és támogatása

Kiegészítő tevékenységek:
562920
682002
855932

Egyéb vendéglátás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
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7. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv kiadásaiban:
Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8. Működési köre:
Tét, Rábacsécsény, Mórichida, Enese, Mérges, Kisbabot, Rábaszentmiklós, Árpás,
Győrszemere községek közigazgatási területe, a módszertani intézmény tekintetében a
tagintézmények által lefedett terület.
9. Irányító szerv neve, székhelye:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9100 Tét, Fő u. 88.
10. Alapító szerv(ek) neve, székhelye:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9100 Tét, Fő u. 88.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete
9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.
Győrszemere Község Képviselő-testülete
9121 Győrszemere, Fő u. 20.
Árpás Község Képviselő-testülete
9132 Árpás, Kápolna tér 8.
Mórichida Község Képviselő-testülete
9131 Mórichida, Fő u. 131.
Rábaszentmiklós Község Képviselő-testülete
9133 Rábaszentmiklós, Fő u. 24.
Mérges Község Képviselő-testülete
9136 Mérges, Béke tér 14.
Kisbabot Község Képviselő-testülete
9133 Kisbabot, Ady Endre u. 2/A
11. Eredeti alapító szerv neve, székhelye:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9100 Tét, Fő u. 88.
12. Típus szerinti besorolása:
12. 1. Tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató
12. 2. Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
12. 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója:

el. 7

Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (9100 Tét, Fő u 88.) látja

12. 4. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza.

13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.
Az intézmény vezetője az iskolaigazgató, akit Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati
eljárás alapján határozott időre bíz meg, aki az intézmény dolgozói felett munkáltatói joggal
rendelkezik. A fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületei a vezető kinevezése előtt
véleményezési joggal élhetnek.

14. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X.8.)
Korm. rendelet alapján az intézmény foglalkoztatottjai közalkalmazottak. Foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet továbbá munkavállaló, akikre a nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény, valamint az új Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 8 az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
-megbízási jogviszony- az irányadó.
15. Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai:
Neve: Székhelye:-.
Tevékenysége: Képviseletre jogosult: Gazdálkodással kapcsolatos jogok: Képviselettel kapcsolatos jogok: Kötelezettségek:Felelősség: 16. Fenntartó neve, címe:
16. 1. Téti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 9
9100 Tét, Fő u. 88.
16. 2. Társulás Tagjai:
Tét Város Önkormányzat
9100 Tét, Fő u. 88.
Rábacsécsény Község Önkormányzat
9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.
Győrszemere Község Önkormányzat
9121 Győrszemere, Fő u. 20.
Árpás Község Önkormányzat
9132 Árpás, Kápolna tér 8.
Mórichida Község Önkormányzat
9131 Mórichida, Fő u. 131.
Rábaszentmiklós Község Önkormányzat
8
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9133 Rábaszentmiklós, Fő u. 24.
Mérges Község Önkormányzat
9136 Mérges, Béke tér 14.
Kisbabót Község Önkormányzat
9133 Kisbabót, Ady E. u. 2/a.
17. Az intézmény típusa: többcélú intézmény (általános művelődési központ) 10
18. Tagintézményei:Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Bölcsőde, Tét
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda, Tét
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda, Győrszemere
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda, Rábacsécsény 11
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Általános Iskola, Tét
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Általános Iskola, Győrszemere
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Rábacsécsényi Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Széchenyi István Általános Iskolája, Mórichida
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Zeneiskola, Tét
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Művelődési Ház, Tét
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Tét
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tét
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Helytörténeti Gyűjtemény, Tét
19. Telephelyei:
9100 Tét, Győri u. 2.
9100 Tét, Fő u. 117.
9100 Tét, Debrecen u. 1.
9100 Tét, Fő u. 80.
9100 Tét, Fő u. 125.
9136 Rábacsécsény, Petőfi út 33.
9136 Rábacsécsény, Sibrik Miklós u 5.12
9121 Győrszemere, Fő u. 27.
9121 Győrszemere, Fő u. 23.
9121 Győrszemere, Fő u. 25.
9131 Mórichida, Béke u. 21.
9143 Enese, Petőfi Sándor u. 24.
Az intézmény körbélyegző lenyomata: Magyarország 13címere, a “Kisfaludy Károly Általános
Művelődési Központ Tét” körfelirattal

Módosította Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012.(…..) számú határozata, hatályos……
Módosította Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2009. (VIII.25.) számú határozata, hatályos 2009.
szeptember 1-től.
10
11

Módosította Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2009. (VIII.25.) számú határozata, hatályos 2009.
szeptember 1-től.
13
Módosította Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012.(…..) számú határozata, hatályos……
12

20. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézmény feladatainak ellátására a fenntartó használatba adja
a Tét 132, 133, 138/2, 139/2, 140/2. helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Debrecen u. 3. szám,
a Tét 180. helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Győri u. 2. szám,
a Tét 195/1 helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Fő u. 117. szám,
a Tét 134. és 136. helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Debrecen u. 1. szám
a Tét 128. helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Fő u. 80. szám
a Tét 189/1. helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Fő u. 125. szám
alatti ingatlanokat és épületeket.
A feladatok ellátásához továbbá rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az
intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatok ellátásához szabadon
használhatja.

21. A vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény a használatba adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben és
végrehajtási rendeletben, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik
alapfeladatainak ellátása érdekében.
22. Maximális gyermek és tanulólétszám:
Az intézménybe felvehető maximális gyermek és tanulólétszám: legfeljebb 1252 fő. 14
A téti óvodai egység férőhelyeinek száma: 150, az indítható csoportok száma legfeljebb 6. Az
óvoda vegyes életkorú csoportokat is szervezhet. Az óvodai egység sajátos nevelési igényű
tanulókat integráltan, csoportokban foglalkoztathat. Az óvoda nyitva tartásáról a szervezeti és
működési szabályzatban kell intézkedni.
A győrszemerei óvodai egység férőhelyeinek száma: 75, az indítható csoportok száma
legfeljebb 3. Az óvoda vegyes életkorú csoportokat is szervezhet. Az óvodai egység sajátos
nevelési igényű tanulókat integráltan, csoportokban foglalkoztathat. Az óvoda nyitva tartásáról
a szervezeti és működési szabályzatban kell intézkedni.
A rábacsécsényi óvodai egység férőhelyeinek száma: 25, az indítható csoportok száma
legfeljebb 1. Az óvoda vegyes életkorú csoportokat is szervezhet. Az óvodai egység sajátos
nevelési igényű tanulókat integráltan foglalkoztathat. Az óvoda nyitva tartásáról a szervezeti
és működési szabályzatban kell intézkedni.15
Székhelyiskola: Tét (1-8. évfolyam)
Tagiskolák: Győrszemere (1-8. évfolyam), Rábacsécsény (1-8. évfolyam), Mórichida (1-6.
évfolyam).
Felvehető tanulólétszám tagintézményenként:
Település

Csoportok száma
1.-4. oszt.-ban

Felvehető létszám
/fő/

Összesen

Módosította Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2009. (VIII.25.) számú határozata, hatályos 2009.
szeptember 1-től.
15
Módosította Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2009. (VIII.25.) számú határozata, hatályos 2009.
szeptember 1-től.
14

Tét
Győrszemere
Mórichida
Rábacsécsény
Összesen:

8
4
2
2
16

168
84
42
42
336

336

Csoportok száma Felvehető létszám
5.-8. oszt.-ban
/fő/
Tét
Győrszemere
Mórichida (5.-6.)
Rábacsécsény
Összesen:

8
5
2
2
17

184
115
46
46
391

391

-Sajátos Nevelési Igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása
- Tanulásban akadályozott tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása.
- Logopédiai tevékenység a beszéd - és nyelvi fejlődésben akadályozottak, a tanulási
zavarral, tartós tanulási nehézséggel küzdő gyermekek speciális fejlesztése,
valamint, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésnek tartós és súlyos
rendellenességével küzdenek.
Felvehető maximális tanulólétszám:

1-4 osztályban 13 fő

Az 5-8 osztályban az oktatás integráltan történik.
Az általános iskolai egységbe 1.-8 évfolyam felvehető tanulók száma legfeljebb 952 fő
Bölcsödei férőhely: 24 fő 16
23. Tagozat megnevezése: 24. Évfolyamok száma:
Az általános iskolai egység 8 évfolyamot működtethet.
Székhelyiskola: Tét (1-8. évfolyam)
Tagiskolák: Győrszemere (1-8. évfolyam), Rábacsécsény (1-8. évfolyam), Mórichida (1-6.
évfolyam).
25. Művészeti ágak, ezen belül tanszakok megnevezése:
A Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ rábacsécsényi tagintézménye alapfokú
művészetoktatást is folytat.
Telephelyei:
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Rábacsécsényi Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (9136 Rábacsécsény, Petőfi u. 33.)
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Széchenyi István Általános Iskola (9131
Mórichida, Béke u. 21.)
Általános Iskola, Enese (9143 Enese, Petőfi u. 24.)
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Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Zeneiskola
Telephelyei: Tét, Debrecen u. 3.
Tét, Győri u. 2.
Tét, Fő u. 80.
Művészetoktatás (Tét, Rábacsécsény) felmenő rendszerben 1-12 évfolyamon max. 312 tanuló.
Az alapfokú művészetoktatás 1-12 évfolyamon folyhat zeneművészeti, táncművészeti és
képzőművészeti ágakon.


Zeneművészeti ágon működő tanszakok:
Szintetizátor (10 fő), zongora (30 fő, 2 csoport), citera (30 fő, 2 csoport), furulya (30
fő, 2 csoport), fuvola (4 fő), klarinét (14 fő) , szaxofon (2 fő), kürt (4 fő), trombita (15
fő), tenorkürt (6 fő), harsona (3 fő), tuba (4 fő), ütő (5 fő).



Táncművészeti ágon működő tanszakok:
Néptánc (45 fő, 3 csoport), társastánc (15 fő, 1 csoport), modern tánc (30 fő, 2
csoport)



Képzőművészeti ágon működő tanszakok: összesen: 65 fő
grafika, festészet, ötvös-tűzzománc, textilművészet, kézműves
- Alapfokú művészetoktatás: Minősített alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 zeneművészeti ág, a művészeti ág minősítése: minősített
Tanszakok megnevezése: zongora, citera, furulya fuvola, klarinét, szaxofon, kürt,
trombita, tenorkürt, harsona, tuba, ütő.
Működő feladatellátási helyek: 9100 Tét, Debrecen u. 3.
9136 Rábacsécsény, Petőfi u. 33.
9131 Mórichida, Béke u.21.
9143 Enese, Petőfi u. 24.
Felvehető maximális tanulólétszám: 157 fő
 Táncművészeti ág, a művészeti ág minősítése: minősített
Tanszakok megnevezése: néptánc, társastánc, modern tánc
Működő feladatellátási helyek: 9100 Tét, Debrecen u. 3.
9136 Rábacsécsény, Petőfi u. 33.
9131 Mórichida, Béke u.21.
Felvehető maximális tanulólétszám: 90 fő
 Képző- és iparművészeti ág, a művészeti ág minősítése: kiválóra minősített
Tanszakok megnevezése:
kézműves
Működő feladatellátási helyek: 9136 Rábacsécsény, Petőfi u. 33.
Felvehető maximális tanulólétszám: 65 fő

26. Az általános művelődési központ működése
Az általános művelődési központ igazgatóból, igazgatótanácsból, nevelőtestületből és a
nevelő-oktató munkát közvetlenül és közvetve segítő közalkalmazottakból áll. Az igazgató a
nevelőtestület tagja.
Az általános művelődési központ igazgatóját nyilvános pályázat útján Tét Város Képviselőtestülete bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató magasabb vezető
beosztású közalkalmazott. Az általános művelődési központ többi alkalmazottja tekintetében a
munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.
Az általános művelődési központ közoktatási, közművelődési, alapfokú művészetoktatási
feladatait az egymással együttműködő, tevékenységüket összehangoló intézményegységgel
látja el.

Intézményegységei:
Bölcsőde
Óvoda (Tét, Győrszemere, Rábacsécsény 17)
Általános iskola (Tét, Győrszemere, Mórichida, Rábacsécsény)
Alapfokú művészetoktatási intézmény (Rábacsécsény)
Zeneiskola (Tét)
Közművelődési egység (Tét)
Nyilvános könyvtár (Tét)
Helytörténeti gyűjtemény (Tét)
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Tét)
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Tét)
A szervezeti és szakmai tekintetben, önálló intézményegységekben vezetői megbízást az
kaphat, aki rendelkezik az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetői megbízásához
szükséges feltételekkel. Az intézményegység-vezetők megbízása a hatályos jogszabályok
alapján történik.
Az intézményegység-vezetők vezető beosztású közalkalmazottak.
Az általános művelődési központban a nevelés és oktatás pedagógiai-művelődési program
szerint folyik. A programok a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé.

Tét, 2012. október ……

Tét Város Önkormányzata
nevében
dr. Kukorelli László
polgármester

Árpás Község Önkormányzata
nevében Szabó András
polgármester
Győrszemere Községi Önkormányzat
nevében Horváth Gyula
polgármester

Mérges Község Önkormányzata
nevében Balázs Vince
polgármester

Mórichida Község Önkormányzata
nevében
László Attila
polgármester

Rábaszentmiklós Község Önkormányzata
nevében Németh Szabolcs
polgármester
Rábacsécsény Község Önkormányzata
nevében Kovács Teodóra
polgármester

Kisbabot Község Önkormányzata
nevében Barcza Tibor
polgármester
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Záradék:
A Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ egységes szerkezetű alapító okiratát a részt
vevő önkormányzatok az alábbi határozataikkal fogadták el:

Mérges, 2012. október 24.

Előterjesztő:
Balázs Vince
Polgármester

