ELŐTERJESZTÉS
Bajót Község és Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületeinek
2008. szeptember 4-ei együttes, rendkívüli ülésére
U

Tárgy: Társulási megállapodás módosítása
U

U

Tisztelt Képviselő-testületek!

Nyergesújfalu képviselő-testülete egyeztetést kezdeményezett az iskolai
feladatellátásra igényelhető kiegészítő normatíva újbóli felosztásának kérdésében a két
önkormányzat között.
A társulási megállapodás 4.6. pontja lehetőséget ad arra, hogy a dokumentum tartalmát
évente felülvizsgáljuk. A módosítások elfogadására együttes testületi ülésen, minősített
többséggel hozott határozattal kerülhet sor.
Jelenleg - mind az óvodai, mind az iskolai társulási megállapodás értelmében - az
alapnormatíva a feladatellátás helye szerinti önkormányzatot illeti, míg az intézményfenntartó
társulás működtetésére a kistérségi társuláson keresztül igényelhető kiegészítő normatíva
(költségvetési törvény 8. sz. mellékletében szereplő tételek) 60%-a Bajót, 40%-a
Nyergesújfalu önkormányzatának kiadásait csökkenti - függetlenül attól, hogy a
feladatellátásban milyen arányban vesznek részt a települések.
A felosztáson iskolai oktatási feladatellátás esetében kívánunk változtatni oly módon,
hogy az önkormányzatok a tényleges feladatellátás arányában részesüljenek a
kiegészítő normatívából.

Kiegészítő normatíva
megnevezése

Tagintézményi támogatás az
1-4. évfolyamon Bajóton
tanulók után
Bejáró tanulók után járó
normatíva az 1-8.
évfolyamos oktatásban
résztvevők után

Jelenlegi, a társulási
megállapodás szerinti
felosztás 60/40% (forint)

Változtatási javaslat - és a
költségvetési tv. – szerinti
felosztás (forint)

Bajót:

7.916.400

Bajót:

3.926.000
(- 3.990.400)

Nyergesújfalu:

5.277.600

Nyergesújfalu:

9.268.000
(+3.990.400)

(Bajótról Nyergesre járó 80
tanuló és 40 Nyergesújfalun élő
tanulót tekintve)

Iskolabusz (Nyergesújfalu)
Összesen

6.014.000

6.014.000

19.208.000

19.208.000

Az összehasonlításból látható, hogy a 2008. évi kiegészítő normatívákat alapul véve a
költségvetési törvénynek megfelelő elosztás mintegy 4 millió forint eltérést eredményezne a
jelenlegi összegekhez képes, ami Bajót számára mínuszt, Nyergesújfalu számára plusz
bevételt jelentene.
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Technikai jellegű változtatásra is szükség van: a megállapodás bevezetőjében az iskola
létesítményeként már nem működő Bánk bán téri épület helyett a Petőfi S. u. 4. szám kerül;
és az 1. pontban is szükséges csekély változtatás (1. sz. melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására.

Nyergesújfalu, 2008. augusztus 27.
Miskolczi József
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:
Nyergesújfalu Város és Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testülete
U

1. Hagyja jóvá az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint Nyergesújfalu-Bajót
Iskolai Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának tervezetét 2008.
szeptember 1-jei hatállyal a 4.4. pont tekintetében az A-változat szerinti tartalommal.
2. Hagyja jóvá az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint Nyergesújfalu-Bajót
Iskolai Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának tervezetét 2008.
szeptember 1-jei hatállyal a 4.4. pont tekintetében az B-változat szerinti tartalommal.
3. Hagyja jóvá az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint Nyergesújfalu-Bajót
Iskolai Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának tervezetét 2008.
szeptember 1-jei hatállyal a 4.4. pont tekintetében az C-változat szerinti tartalommal.
4. Utasítsa a polgármestereket a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
U

Felelős:
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U

értelemszerűen
Miskolczi József és Tóth Zoltán polgármesterek

Melléklet
Társulási megállapodás módosítása (tervezet)

Nyergesújfalu – Bajót Iskolai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása (Jelölés: törlendő tartalom, új tartalom)
S

S

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)
Nyergesújfalu Város 134/2006. (VII. 4.) sz. KT. határozattal, Bajót Község 27/2006. (VI. 29.) sz. KT.
határozattal; Nyergesújfalu Város 175/2007. (VIII. 16.) sz. KT. határozattal, Bajót Község 58/2007.
(VIII. 16.) sz KT. határozattal; Nyergesújfalu Város 227/2007. (X. 25.) sz. KT. határozattal és Bajót
Község 93/2007. (X.25.) sz. KT. határozattal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben.

A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzatok képviselő-testületei a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 43. §-ban és a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8. §-ban foglalt rendelkezések szerint,
oktatási-nevelési intézmény közös fenntartásában 2006. július 5-ei hatállyal, 2007. augusztus 17-ei
hatállyal a bajóti Bánk bán tér 2. Petőfi Sándor u. 4. szám alatti tagintézmény vonatkozásában,
határozatlan időtartamra megállapodnak.
S

S

1. A TÁRSULÁS ÉS AZ INTÉZMÉNY NEVE, SZÉKHELYE
Nyergesújfalu – Bajót Iskolai Intézményfenntartó Társulás
A társulás székhelye: 2536 Nyergesújfalu Kossuth L. u. 104-106.
A Társulás által fenntartott intézmény megnevezése, típusa:
Kernstok Károly Általános Iskola
Az intézmény székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 1.
Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe
Tagintézmények telephelyei és telephelyek: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 89.
2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 13.
2533 Bajót, Petőfi S. u. 4. (tagintézmény)
2533 Bajót, Petőfi S. u. 6.
S

S

2. A TÁRSULÁS TAGJAINAK NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA
2.1 A társulás tagjai
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhely: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104 -106.
Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhely: 2533 Bajót, Kossuth L. u. 69.
2.2 A társulási megállapodás határozatlan időtartamú
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2.3 A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. Az alapítói és fenntartói jogokat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete gyakorolja, a 7.4. és 8.1. pontokban
meghatározottak kivételével és feltételekkel.

3.

A TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. A társult önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXXIX. törvényben meghatározottak; általános iskolai oktatás feladatkör
megvalósítására terjed ki Nyergesújfalu Város általános iskola és Bajót község közigazgatási területén
működő tagintézmények közös fenntartásával.
4. A TÁRSULÁS VAGYONA, A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MEGOSZTÁSA, A PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FELTÉTELEI
4.1.
a) A Nyergesújfalu Város illetékességi területén található általános iskola minden épületei, leltár
szerinti felszerelései és ingóságai, melyek a társulási szerződés aláírása előtt kerültek a tulajdonába,
továbbra is Nyergesújfalu Város Önkormányzatának tulajdonában maradnak.
b) Bajót község illetékességi területén található tagintézmény épületei, leltár szerinti felszerelései és
ingóságai, amelyek a társulási szerződés aláírása előtt kerültek a tulajdonába, továbbra is Bajót
Község Önkormányzatának tulajdonában maradnak.
c) A társulási szerződés aláírása után szerzett, ingó és ingatlan vagyon - eltérő megállapodás
hiányában - a társult települések tulajdonát képezi, melynek nyilvántartását Nyergesújfalu Város
Polgármesteri Hivatala látja el.
4.2 A társulás megszűnése esetén a társulás intézményének tulajdonában lévő ingó és ingatlan
tulajdonjogának szétosztása a beszerzés értékének megfelelően azt a tagot illeti, akitől a
vagyongyarapodás ered. Ha a vagyon eredete nem állapítható meg, azt a megszűnés évében ellátott
gyermeklétszám arányában kell megosztani a tagok között.
4.3. A társulás működésénél, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként a mindenkori hatályos
költségvetési törvényben meghatározott oktatási célú alap, kiegészítő normatív állami hozzájárulás
szolgálnak. Nyergesújfalu Város Önkormányzata igényli a bajóti tanulók után járó normatív állami
hozzájárulást - beleértve a társulás működtetésére igényelhető alap- és kiegészítő normatív
bevételeket is -, amelyet e megállapodás aláírásával a bajóti önkormányzat tudomásul vesz.
4.4. A normatív bevételek településenkénti megosztása

A-változat
a) A bajóti tagintézménybe járó gyermekek alapnormatívája, valamint a társulásra igényelhető
alapnormatíva

(költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplő tételek) Bajót Község

Önkormányzatának kiadásait csökkenti.
A társulás működtetésére igényelhető kiegészítő normatívák (költségvetési törvény 8. sz.
mellékletében szereplő tételek) 60%-a Bajót Község Önkormányzatának kiadásait csökkenti közül a
S

S

tagintézményi támogatás szintén Bajót Község Önkormányzatának kiadásait csökkentik.

b) A bajóti lakóhellyel rendelkező 5,6,7,8 évfolyamos gyermekek után igényelhető oktatási célú
alapnormatíva (költségvetési törvény 3. sz. mellékletben szereplő tételek) 100%-a Nyergesújfalu
Város önkormányzatának kiadásait csökkenti, kivéve a Bajóton ellátott sajátos nevelési igényű
tanulókra jutó összeg, amely Bajót község önkormányzatának kiadásait finanszírozza.
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A társulás működésére igényelhető kiegészítő normatívák (költségvetési törvény 8. sz. mellékletében
szereplő tételek) 40%-a Nyergesújfalu Város kiadásait csökkenti közül a bejáró tanulókra
S

S

igényelhető normatíva, valamint az iskolabusszal utaztatott tanulókra járó támogatás
Nyergesújfalu város költségeit csökkenti.
A nyergesújfalui lakóhellyel rendelkező gyermekek után igényelhető alapnormatíva, valamint a
Nyergesújfalura bejáró 1,2,3,4 évfolyamos tanulók alapnormatívája (költségvetési törvény 3. sz.
mellékletében szereplő tételek) szintén Nyergesújfalu kiadásait csökkentik.

B-változat
a) A társulás működtetésére igényelhető kiegészítő normatíva /költségvetési törvény 8. sz.
mellékletében szereplő tételek) 40%-a 60%-a Bajót Község Önkormányzatának kiadásait csökkenti.
S

S

A bajóti tagintézménybe járó gyermekek alapnormatívája, valamint a társulásra igényelhető
alapnormatíva (költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplő tételek) szintén Bajót Község
Önkormányzatának kiadásait csökkenti,

b) A bajóti lakóhellyel rendelkező 5,6,7,8 évfolyamos gyermekek után igényelhető oktatási célú
alapnormatíva (költségvetési törvény 3. sz. mellékletben szereplő tételek) 100%-a Nyergesújfalu
Város önkormányzatának kiadásait csökkenti, kivéve a Bajóton ellátott sajátos nevelési igényű
tanulókra jutó összeg, amely Bajót község önkormányzatának kiadásait finanszírozza.
A társulás működésére igényelhető kiegészítő normatíva (költségvetési törvény 8. sz. mellékletében
szereplő tételek) 60%-a 40 %-a Nyergesújfalu Város Önkormányzata kiadásait csökkenti.
S

S

Az iskolabusszal utaztatott tanulókra járó támogatás Nyergesújfalu város költségeit csökkenti.
A nyergesújfalui lakóhellyel rendelkező gyermekek után igényelhető alapnormatíva, valamint a
Nyergesújfalura bejáró 1,2,3,4 évfolyamos tanulók alapnormatívája (költségvetési törvény 3. sz.
mellékletében szereplő tételek) szintén Nyergesújfalu kiadásait csökkentik.

C-változat
a) A társulás működtetésére igényelhető kiegészítő normatíva /költségvetési törvény 8. sz.
mellékletében szereplő tételek) 60%-a Bajót Község Önkormányzatának kiadásait csökkenti. A bajóti
tagintézménybe járó gyermekek alapnormatívája, valamint a társulásra igényelhető alapnormatíva
(költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplő tételek) szintén Bajót Község Önkormányzatának
kiadásait csökkenti,

b) A bajóti lakóhellyel rendelkező 5,6,7,8 évfolyamos gyermekek után igényelhető oktatási célú
alapnormatíva (költségvetési törvény 3. sz. mellékletben szereplő tételek) 100%-a Nyergesújfalu
Város önkormányzatának kiadásait csökkenti, kivéve a Bajóton ellátott sajátos nevelési igényű
tanulókra jutó összeg, amely Bajót község önkormányzatának kiadásait finanszírozza.
A társulás működésére igényelhető kiegészítő normatíva (költségvetési törvény 8. sz. mellékletében
szereplő tételek) 40 %-a Nyergesújfalu Város Önkormányzata kiadásait csökkenti.
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Az iskolabusszal utaztatott tanulókra járó támogatás Nyergesújfalu város költségeit csökkenti.
A nyergesújfalui lakóhellyel rendelkező gyermekek után igényelhető alapnormatíva, valamint a
Nyergesújfalura bejáró 1,2,3,4 évfolyamos tanulók alapnormatívája (költségvetési törvény 3. sz.
mellékletében szereplő tételek) szintén Nyergesújfalu kiadásait csökkentik.

4.5. A Társulás kiadásainak megosztása:
a)

Bajót Község Önkormányzatát terheli a közigazgatási területén található
tagintézmények működtetési és fenntartási költségei, valamint a tagintézményekben
dolgozók személyi kiadásai.

b)

Nyergesújfalu Város Önkormányzatát terheli a közigazgatási területén található
intézmény működtetési és fenntartási költségei, valamint az intézményben dolgozók
személyi kiadásai

4.6. A társult települések közötti bevétel (4.4. pont) és kiadás (4.5. pont) megoszlásának módját,
minden évben a települések polgármesterei felülvizsgálják, és ha szükséges, az érdekeknek
megfelelően módosító indítványt nyújtanak be a képviselő-testületek elé. A módosítás elfogadása
együttes testületi ülésen minősített többséggel hozott határozattal történik.

4.7. A bevételek által nem fedezett kiadásokat Bajót Község Önkormányzata – Nyergesújfalu Város
Önkormányzata által elkészített, a jelen megállapodás részét képező ütemterv szerint – havonta
átutalja a 11740092-15385822 költségvetési bankszámlaszámlára Nyergesújfalu város részére.
Az ütemtervet Nyergesújfalu Város Önkormányzat költségvetésének elfogadása után 15 napon belül
el kell készíteni. Az ütemterv a megállapodás részét képezi, és az abban megjelölt költségvetési vre
vonatkozik, utána hatályát veszti.
4.8. Az esetleges létszámleépítéssel, létszámbővítéssel kapcsolatos döntéshez Bajót község
Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye szükséges.
4.9. Áttanítás esetén a költségek a települések közigazgatási területükön leadott órák számának
megfelelően osztódik meg.
4.10. Mindkét település önkormányzata a tulajdonában lévő épületek felújításáról, karbantartásáról
saját maga gondoskodik.
4.11. Nyergesújfalu - Bajót Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmény
költségvetését, zárszámadását elfogadás előtt a két település szakbizottsága véleményezi.
Nyergesújfalu Város Önkormányzata költségvetési rendeletének elfogadása előtt - a szakbizottságok
által elfogadott tervezetet - Bajót község képviselő-testületével egyezteti.
4.12 A Társulás működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat Nyergesújfalu Város
Polgármesteri Hivatala látja el.

5. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
5.1. A Társulás intézményének gazdálkodását, működését belső ellenőr bevonásával - az 1997. évi
CXXXV. tv. 6. § (3) bekezdése alapján - évente ellenőrizteti. A belső ellenőr jelentését a két település
szakbizottsága a testületi döntés előtt előzetesen megtárgyalja.
5.2. Az 1997. évi CXXXV. tv. 6. § (4) bekezdése alapján. „A polgármester a megállapodásban
meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületnek a társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.” A beszámolónak
tartalmaznia kell a belső ellenőrzés megállapításait is. A polgármestereknek ezen beszámolójukat az
önkormányzatok zárszámadásának elfogadásával egy időben kell megtenniük.
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6. A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS
6.1. A társult képviselő-testületek a csatlakozást azon Esztergom – Nyergesújfalu többcélú
kistérségi társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei részére teszik lehetővé,
amelyek
- hatékonyan
közreműködnek
a
közoktatási
kötelező
feladatok
költségkímélő
megvalósításában;
- vállalják a bevételek és költségek megosztásának 4.3, 4.4. és 4.5. pontjaiban meghatározott
módját;
- továbbá a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
6.2. A csatlakozásról való hozzájárulás kérdésében a társult önkormányzatok képviselő-testületei
– lehetőség szerint együttes ülésen – minősített többséggel döntenek.
7. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
7.1.A társulás megszűnik:
a) ha képviselő-testületek minősített többségű
megszüntetik;
b) amennyiben a társulást bármely fél felmondja;
c) a bíróság jogerős döntése alapján.

határozatukkal,

közös

megegyezéssel

7.2.
Jelen társulási megállapodást a felek július 1. napjával mondhatják fel. Ezen szándékukról
szóló minősített többséggel hozott határozatukat legalább 3 hónappal előbb kell meghozni, és a másik
település képviselő-testületével írásban közölni.

7.3.

A társulás megszűnése esetén
a) a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulásából származó esetlegesen keletkező
vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint
osztják meg.
b) Az elszámolás tekintetében a megszűnés időpontját követő 30 napon belül megállapodnak.

7.4. Tagintézményt érintő átszervezésről, megszüntetésről szóló döntéshez Bajót Község képviselőtestületének előzetes egyetértése szükséges. Az egyetértés megszerzése nélkül tagintézményi
átszervezés, megszüntetés nem valósítható meg. Átszervezésre, megszüntetésre bármely fél
javaslatot tehet a képviselő-testületek felé.

8. MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA
8.1. Nyergesújfalu – Bajót Iskolai Intézményfenntartó Társulás intézményvezetőjének kinevezéséhez
felmentéséhez a bajóti képviselő-testület véleménye szükséges.
8.2 Nyergesújfalu – Bajót Iskolai Intézményfenntartó Társulás intézményvezetője felett az egyéb
munkáltatói jogköröket Nyergesújfalu Város polgármestere gyakorolja.
8.3. A Nyergesújfalu – Bajót Iskolai Intézményfenntartó Társulás tagintézmény-vezetőjének
kinevezéséhez, felmentéséhez a bajóti képviselő-testület véleménye szükséges.
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9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A társult önkormányzatok jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos úton,
egyeztetéssel kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén fordulnak csak az Esztergomi
Városi Bírósághoz.
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselő-testületek
nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag, saját kezűleg aláírták.

Nyergesújfalu-Bajót, 2008. szeptember 4.

………………………………….
Miskolczi József
Nyergesújfalu Város polgármestere
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……………………………………
Tóth Zoltán
Bajót Község polgármestere

