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Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
  

17/2012.  
 

JEGYZİKÖNYVE 
 
Készült: 2012. december 21-én 900 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselı-

testületi ülésrıl 
 
Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Béke tér 13. 
 
Az ülés vezetıje:    Hajnis Ferenc polgármester 
 
Jelen vannak:     Hajnis Ferenc           polgármester  
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselı 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
 Hámori Imréné képviselı 
 Torma Andrea körjegyzı 
 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönti a megjelent képviselıket. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselı testületi tagból 5 fı jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzıkönyv hitelesítıje Dudás Gergely alpolgármester legyen.  
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A javasolt napirendi pontot a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

A képviselı-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontot tárgyalja: 
 
Napirend  
 

1. Rétság Általános Iskola Alapító Okirat módosítása 
  Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
1. Napirend Rétság Általános Iskola Alapító Okirat Módosítása  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

A hétfıi ülésünkön döntöttünk a rétsági iskolai társulás megszüntetésérıl. Az iskola legutóbb elfogadott alapító 
okiratát februárban fogadtuk el, de a Magyar Államkincstár azt a változatot nem fogadta el, nem vezette be a 
törzskönyvi nyilvántartásba, és néhány módosítást kell megcsinálni rajta, hogy elfogadják. Amíg nem rendezıik 
az alapító okirat az Államkincstárnál, addig törölni sem tudja a nyilvántartásból az iskolát. És mivel társulásról 
van szó, az alapító okirat javítását mind a három önkormányzatnak el kell fogadnia ahhoz, hogy érvényes legyen. 
Úgy tudom, Rétság tegnap fogadta el. Javaslom, hogy a MÁK kérése szerint módosított alapító okiratot fogadjuk 
el.  
 
Hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 

 
Hajnis Ferenc polgármester  szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az alapító okirat módosítását 
az elıterjesztés szerint elfogadjuk,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselı–testület megtárgyalta a Rétság Általános Iskola alapító Okiratának módosítása napirendet, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 

 

119/2012. (XII.21.) Képviselı – testületi határozat 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
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rendelet 5.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi 
CXC. törvény 9. §-ban és 10. §-ban megfogalmazottak alapján az Általános Iskola 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg.  
 
„Általános Iskola Alapító Okirata 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

  
 
1.) Alapító szerv neve, székhelye: 

- Rétság Város Önkormányzat, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
- Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hısök tere 11. 
- Tolmács Község Önkormányzata, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

 
Fenntartó szerv neve, székhelye:  

- Rétság Város Önkormányzat 2651. Rétság, Rákóczi út 20.  
- Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hısök tere 11. 
- Tolmács Község Önkormányzata, 2657 Tolmács, Sport u. 1 

 
2.) Az Intézmény megnevezése, székhelye: Általános Iskola 2651 Rétság, Iskola tér 1. 
 

3.) Az intézmény telephelyei: Általános Iskola Tolmácsi Tagintézménye (alsó 
tagozatos) 2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. 
 

4.) A Közoktatási intézmény: 
- mőködési területe: Rétság Város, Bánk Község, Tolmács község 
- OM azonosítója: 032184 
- Törzsszáma: 673273 

 
Az intézmény fenntartási és mőködtetési költségeinek alapító önkormányzatonkénti 
megoszlását az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodása tartalmazza. 

 
5.) Az alapítás célja, jogszabályban meghatározott közfeladat: A pedagógiai program 

szerint és a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 9. és 10. §-a 
szerinti általános iskolai nevelés és oktatás tanköteles korú tanulók számára.  

 
6.) Az intézmény alaptevékenysége: 

Alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú mővészetoktatás 
kivételével) 
Alaptevékenység szerinti szakfeladat szám:  
562913 Iskolai intézményi étkeztetés  
562917 Munkahelyi étkeztetés  
562920 Egyéb vendéglátás 
852000 Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam), 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő nevelése oktatása (1-4 

évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő nevelése oktatása (5-8. 

évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése  
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 

6.1. Rétság Városban és a Rétság-Bánk-Tolmács Általános Iskola Intézményi 
Társuláshoz tartozó Bánk és Tolmács községben állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezı tanköteles korúak oktatása, nevelése.  

6.2. Fejlesztı és felzárkóztató foglalkozások szervezése a hátrányos helyzető és arra 
rászoruló tanulók részére. 
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6.3 Felkészítés a tanuló érdeklıdésének, képességének és tehetségének megfelelı 
középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, 
valamint a társadalmi beilleszkedésre. 

6.4 A tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatási lehetıségének biztosítása 
tanórán és tanórán kívül. 

6.5.. Napközis és tanulószobai foglalkozások biztosítása a szülık igénye szerint. 
6.6 Az egészséges életmódra nevelés érdekében a szellemi és fizikai terhelés 

megfelelı arányának folyamatos fenntartása. Testnevelési órák és 
sportfoglalkozások Pedagógiai Program szerinti biztosítása. 

6.7 Szakértıi és rehabilitációs bizottság véleménye alapján, a sajátos nevelési 
igényő gyermekek integrált oktatása, aki:  
a) testi (mozgássérült, mozgásfogyatékos) érzékszervi (nagyot halló, gyengén 

látó), értelmi (tanulásban akadályozott,) beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd.  

b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
7.) Az intézmény alaptevékenység szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett 

tevékenységek: 
   7.1 Az alaptevékenységhez kapcsolódó kis értékő felesleges tárgyi eszközöket, 

készleteket a Képviselı-testület elızetes hozzájárulásával értékesítheti. 
Szakfeladat szám: 

- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
8.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 
9.) Az intézmény irányító szervének neve, székhelye: Rétság Város Önkormányzat 

Képviselı-testülete 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 
10.) Az általános Iskola szakmai tekintetben önálló. Szervezetükkel és mőködésükkel 

kapcsolatban minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más 
szerv hatáskörébe. 

 
11.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı költségvetési 

szerv. Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) látja el, a költségvetési 
szervek közötti megállapodás szerint. 

 
12.) A költségvetési szerv típusa: Általános Iskola  

- A 8 évfolyamos általános iskolába felvehetı maximális tanulólétszám 400 fı. 
- Az integrálható, sajátos nevelési igényő tanulók felvehetı maximális létszáma 

45 fı. 
- A Tolmácsi Tagintézményben 1-4. évfolyamos, 1 tanulócsoportos, 

iskolaotthonos oktatás folyik. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 32 fı. 
 

13.) Az intézmény vezetıje: az intézményt egyszemélyi felelıs vezetı irányítja, akit 
Rétság Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyilvános pályázat útján 
határozott idıre nevez ki. Az intézményvezetı tekintetében az egyéb munkáltatói 
jogokat Rétság város polgármestere gyakorolja. 

 
14.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: a 

költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetıen a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, közalkalmazottként kerülnek 
foglalkoztatásra. A költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony 
alapján is elláthatja. Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az 
irányadó. 

 
15.) A feladat ellátást szolgáló vagyon:  

- Rétság Iskola tér 1. sz.134/36 hrsz-ú, 1971 m2 ingatlan 
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- Tolmács, Sport u. 1, 349/1 hrsz-ú 320 m2  ingatlan 
  
16.) Az intézmény a feladat ellátáshoz biztosított ingatlanvagyont nem értékesítheti, 

nem terhelheti meg. Az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetı eszközök, 
termek - eseti bérbeadáson kívül - csak a képviselı-testület hozzájárulásával 
adhatók bérbe.” 

 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzéssel lép hatályba, 
ezzel egyidejőleg az Általános Iskola korábban elfogadott alapító okiratai hatályukat 
vesztik. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Általános Iskola jelen 
határozattal elfogadott módosított Alapító Okiratát a módosításokkal egységes 
szerkezetben aláírja. 
 
Határidı: 2012. december 31. 
Felelıs:  polgármester 

 
 

 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és az ülést bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester körjegyzı 
 
 
 
A jegyzıkönyv hiteles. 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


