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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A  2011.  május  30-án  18:00  órai  kezdettel  megtartott  rendkívüli  képviselő-
testületi ülésről

Ülés helye: Faluház

Jelen vannak: 
Somogyi Balázs  polgármester,  Dr.  Tóth Ferenc alpolgármester,  Bogó Ferenc  László, 
Rajcsányi  László  József,  Kovács  Ferenc,  Szilasy  László,  Ujfalusi  Pál  Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai
Dr. Lakos László Perkáta Nagyközség jegyzője
Scheier  Zsolt  polgármester,  Fülöp  Jánosné  alpolgármester,  Besenyei  János,  Dukai 
László,  Papp  László  József  Nagykarácsony  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének tagjai
Hanák Júlia Nagykarácsony Község jegyzője
Kossa Lajos alpolgármester, Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester, Bor József Dezső, Kasó 
László,  Mercsek  György,  Varga  Istvánné  Aba  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének tagjai
Nagy András Botond Aba Nagyközség jegyzője

Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 
hét  fő  testületi  tag  jelen  van.  Javaslatot  teszek  a  jegyzőkönyv  hitelesítőkre  Bogó  Ferenc 
László és Kovács Ferenc testületi tagok személyére.

A  képviselő-testület  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére  tett  javaslatot  7  igen 
szavazattal elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbi szerint:

1. Perkáta-Nagykarácsony-Aba  közoktatási  intézményi  társulás  létrehozásával 
kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta.

Scheier Zsolt polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel öt 
fő testületi tag jelen van. Két képviselő-testületi tag jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre Fülöp Jánosné és Papp László József testületi tagok személyére.

A  képviselő-testület  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére  tett  javaslatot  5  igen 
szavazattal elfogadta.
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Scheier Zsolt polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbi szerint:

1. Perkáta-Nagykarácsony-Aba  közoktatási  intézményi  társulás  létrehozásával 
kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.

Kossa Lajos polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 
hat  fő  testületi  tag  jelen  van.  Pukliné  Tündik  Tünde  képviselő-testületi  tag  jelezte 
távolmaradását.  Aba  Nagyközség  Önkormányzatának  jegyzőkönyv-hitelesítői  nincsenek, 
ezért megválasztásuk nem szükséges. Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbi szerint:

1. Perkáta-Nagykarácsony-Aba  közoktatási  intézményi  társulás  létrehozásával 
kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
Nagyon örülök, hogy a három képviselő-testület  egy olyan témában gyűlt  össze,  amellyel 
kapcsolatban  két  évvel  ezelőtt  ugyanezen  a  helyen  találkozott  Perkáta  és  Nagykarácsony. 
Elöljáróban  elmondhatjuk,  hogy  olyan  társulást  hozott  létre  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata és Nagykarácsony Község Önkormányzata iskoláival, óvodáival és a perkátai 
művelődési intézménnyel, amely mindkét település érdekét szolgálja. Sok olyan fejlesztésünk, 
lehetőségünk  van,  amelyekben  a  két  település  egymásra  tudott  építeni  és  különböző 
pályázatokban,  szakmai  fejlesztésekben,  a  szakmai  szolgáltatások  színvonalában  tudott 
előrelépni. Ebben a környezetben találkoztunk az abai társulási szándékkal. Aba egy nagyon 
eredményes  település,  amely  a  közoktatás  területén  számos  pályázatot  tudott  elnyerni. 
Tájékoztatom a képviselő-testületeket,  hogy azok a döntési  javaslatok,  amelyek  a  társulás 
bővítését lehetővé teszik, elkészültek. Ügyvédként dr. Szekerczés Annát kértük fel az eljárás 
előkészítésére.  A közoktatási  szakértő  felkérése  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Oktatási 
Osztályán keresztül megtörtént. A Perkáta- Nagykarácsony ÁMK társulási megállapodásában 
van egy pont, amelynek a módosítása szükséges ahhoz, hogy Abával a társulást létre tudjuk 
hozni. A társulási megállapodás 10.2 pontját hatályon kívül kell helyezni, hiszen egy olyan 
jogvesztő határidő van megjelölve benne, amely a társulás létrejöttét megakadályozná. Első 
határozati javaslatként terjesztem Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete elé 
a Perkáta-Nagykarácsony ÁMK társulási megállapodásban szereplő 10.2 pont hatályon kívül 
helyezését. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

55/2011. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  19/2009.  (III.  25.)  számú 
határozatával  elfogadott  a  Perkáta-Nagykarácsony  ÁMK Közoktatási  Intézményi  Társulás 
Társulási Megállapodásának 10.2 pontját hatályon kívül helyezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. május 31.
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Scheier Zsolt polgármester
Ugyanezt a határozati  javaslatot terjesztem Nagykarácsony Község Képviselő-testülete elé. 
Aki a társulási megállapodás módosításával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

19/2011. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Nagykarácsony  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  19/2009.  (III.  25.)  számú 
határozatával  elfogadott  Perkáta-Nagykarácsony  ÁMK  Közoktatási  Intézményi  Társulás 
Társulási Megállapodásának 10.2 pontját hatályon kívül helyezi.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester
Határidő: 2011. május 31.

Somogyi Balázs polgármester
Átadom  a  szót  dr.  Szekerczés  Anna  ügyvédnőnek,  hogy  ismertesse  a  társulási 
megállapodással kapcsolatos módosításokat. 

Dr. Szekerczés Anna ügyvéd
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  és  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzata  Képviselő-testületének  hozzájárulása  szükséges  ahhoz,  hogy  Aba 
Nagyközség Önkormányzata csatlakozhasson ehhez a társuláshoz. Aba azonban július 31-ig 
másik  két  közoktatási  társulás  keretében valósítja  meg közoktatási  feladatait.  Aba Község 
Önkormányzata meghozta azt a döntését, amelyben július 31-i hatállyal Soponya Nagyközség 
Önkormányzatával meg fogják szüntetni a társulási megállapodásaikat. Oly módon kívánnak 
az általános iskolai,  illetve az óvodanevelési  feladatokról  gondoskodni,  hogy augusztus 1-
jével  csatlakozik  a  már  meglévő  társuláshoz.  A közösen  fenntartott,  eddig  elnevezésében 
Perkáta-Nagykarácsony ÁMK keretében tagiskola illetve tagóvoda létesítése történik meg a 
Perkáta-Nagykarácsony ÁMK alapító okiratának módosításával. 

Kossa Lajos polgármester 
Számunkra nagyon fontos ez a lehetőség. Aba is azon települések közé tartozik, amelynek 
vezetői  és  tagjai  innovatív  módon  próbálták  megközelíteni  a  megoldandó  problémák 
lehetőségeit.  Az  oktatás,  nevelés  területe  kiemelt  terület  és  mindent  megtettünk  annak 
érdekében,  hogy  a  lehető  legszínvonalasabb  oktatást,  nevelést  tudjuk  biztosítani  a 
gyerekeknek. Az Aba-Soponya között eddig fennállt közoktatási társulás is ezt a célt szolgálta 
és  amellett,  hogy  plusz  normatívához  jutottak  intézményeink  -  amely  nagyon  fontos 
valamennyi  intézmény  fenntartása  szempontjából  -  mi  is  azon  elvek  mentén  dolgoztunk 
együtt,  hogy  különböző  Európai  Uniós  pályázatok  igénybevételével,  a  szakmai 
együttműködés  elmélyítésével  valóban  a  lehető  legtöbbet  hozzuk  ki  a  társulásból. 
Önhibánkon kívül abba a helyzetbe kerültünk, hogy ezt a társulást közös megegyezéssel július 
31-i hatállyal megszüntetjük, de az elmúlt időszakban kerestük annak a lehetőségét, hogy más 
önkormányzatokkal, intézményekkel együttműködve a megkezdett  munkát folytatni tudjuk. 
Így  kerültünk  kapcsolatba  Perkáta  polgármesterével  és  a  Perkáta-Nagykarácsony  ÁMK 
intézményvezetőjével,  akikkel  a múlt  héten folytattunk egy megbeszélést.  A legtöbb, amit 
erről a megbeszélésről el lehet mondani az az, hogy fél órás beszélgetés után egymás kezébe 
csaptunk és  eldöntöttük,  hogy megpróbáljuk  a  lehetetlent.  Ez  a  lehetetlen  pedig az,  hogy 
május  31-éig  megszülessenek  azok  a  közös  képviselő-testületi  határozatok,  amelyek  a 
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váltáshoz elengedhetetlenül szükségesek. Köszönöm Önöknek, hogy ebben a néhány napban 
partnerek voltak abban, hogy a társulás létrejöttére végleges pecsét kerülhessen. Kérem az 
abai képviselő-testületet, hogy az írásos előterjesztésnek megfelelően szavazzon a határozati 
javaslatokról.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  kérjük  a  csatlakozási  lehetőséget  a  Perkáta-
Nagykarácsony Közoktatási Intézményi Társuláshoz, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

68/2011. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Aba  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  megtárgyalta  a  „Perkáta-
Nagykarácsony  Közoktatási  Intézményi  Társuláshoz  csatlakozásra”  vonatkozó 
javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:

Aba Nagyközség Önkormányzata  Képviselőtestülete  a Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási 
Intézményi Társuláshoz 2011. augusztus 1-jei hatállyal csatlakozik. 

A Képviselőtestület  a Közoktatási  Intézményi  Társulás Perkátán,  2009. július 1-i  hatállyal 
létrejött Társulási Megállapodása 10.1. pontjában foglalt feltételeknek megfelel: a Társulás 
céljait  elfogadja,  közreműködik  az  általános  iskolai  oktatási  nevelési  és  óvodai  nevelési 
feladatok költségkímélő megvalósításában, s kijelenti, hogy a Megállapodásban foglaltakat az 
Önkormányzat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A  Képviselőtestület  kéri  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestületét  és 
Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestületét, hogy a „helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXV. tv. 4. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján a csatlakozáshoz járuljanak hozzá.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2011. május 31.

Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Intézményi Társuláshoz Aba 
Nagyközség  Önkormányzata  csatlakozzon,  illetve  a  Társulási  Megállapodás  I.  sz. 
módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

56/2011. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  megtárgyalta  a  „Perkáta  – 
Nagykarácsony Közoktatási Intézményi Társuláshoz Aba Nagyközség Önkormányzata 
csatlakozására, a Társulási Megállapodás I. sz. módosítására” vonatkozó előterjesztést, 
melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

I.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „helyi önkormányzatok társulásáról 
és  együttműködéséről”  szóló  1997.  évi  CXXXV.  tv.  4.  §   (1)  bekezdése  d.)  pontjában 
biztosított hatáskörében eljárva
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Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

2011. augusztus 1.-i hatállyal Perkáta - Nagykarácsony Közoktatási Intézményi Társuláshoz 

való csatlakozásához hozzájárul. 

II. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „helyi önkormányzatokról” 

szóló 1990. évi LXV. tv. – Ötv. – 41. §. és 43. §-ában, „a helyi önkormányzatok társulásáról 

és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv. – 4. § (1) bekezdése b) pontjában 

foglaltak alapján a Nagykarácsony Község Önkormányzatával 2009. július 1-i hatállyal a 

Perkáta-Nagykarácsony Általános Művelődési Központ közös fenntartására létrejött 

Közoktatási Intézményi Megállapodást 

2011. augusztus 1-i hatállyal

az alábbiak szerint módosítja:

1. A  Megállapodás  bevezetője  kiegészül  a  „melyhez  2011.  augusztus  1-i  hatállyal  Aba 
Nagyközség Önkormányzata csatlakozik” mondatrésszel.

2. A Megállapodás címében és 1. pontjában a Társulás neve „Perkáta – Nagykarácsony – Aba 
Közoktatási Intézményi Társulás” elnevezésre módosul. 

3. A Megállapodás 2. pontja kiegészül az alábbi 2.1.3. ponttal:

„2.1.3. Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8127 Aba, Rákóczi u. 12. sz.”

4. A Megállapodás 2.2. pontja az „Örökzöld Tagóvoda” mondatrészt követően kiegészül a „Aba 
Sámuel Tagiskola és a Hétszínvirág Tagóvoda” mondatrésszel. 

5. A  Megállapodás  3.1.  pontjában  a  Perkáta-Nagykarácsony  Általános  Művelődési  Központ 
megnevezése „Perkáta – Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ” elnevezésre 
módosul,  továbbá  a  „Nagykarácsony  Község  Önkormányzatának”  mondatrészt  követően 
kiegészül az „és Aba Nagyközség Önkormányzatának” mondatrésszel. 

6. A Megállapodás  4.  és  7.13.  pontjában  az  intézményegységek,  tagintézmények  felsorolása 
kiegészül az „Aba Sámuel Tagiskola” és a „Hétszínvirág Tagóvoda” megnevezéssel. 

7. A Megállapodás 4.2. és 4.3. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 4.2. pont lép, mellyel 
egyidejűleg a 4.4.-4.7. pontok számozása 4.3.-4.6. pontra módosul. 
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„4.2. A Perkáta Általános Művelődési Központ tevékenységi körébe tartozik 
szakfeladati  rend szerint:

Megnevezés Szakfeladat
száma

4.2.1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 852000-1

4.2.2 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 852011-1

4.2.3 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 852021-1

4.2.4
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 852012-1

4.2.5 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 852022-1

4.2.6 Alapfokú művészeti oktatása zeneművészeti ágban 852031-1
4.2.7 Általános Iskolai napközi otthoni nevelés 855911-1

4.2.8 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 
nevelése 855912-1

4.2.9 Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914-1

4.2.10 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelés 855915-1

4.2.11 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 851000-1

4.2.12 Óvodai nevelés, ellátás 851011-1

4.2.13 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, 
ellátása 851012-1

4.2.14 Nemzeti ünnepek programjai 841191-1
4.2.15 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 841192-1

4.2.16 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése 900400-1

4.2.17 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 910502-1

4.2.18 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121-1
4.2.19 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910122-1
4.2.20 Könyvtári szolgáltatások 910123-1
4.2.21 Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1
4.2.22 Óvodai intézményi étkeztetés 562912-1
4.2.23 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204-1

4.2.24 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 931205-1

4.2.25 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 841901-1

4.2.26 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 841401-1

4.2.27 Munkahelyi étkeztetés 562917-2
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4.2.28. Éttermi, mozgó vendéglátás 561000-2
4.2.29. Szociális étkeztetés 889921-2
4.2.30 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002-3

8. A Megállapodás 4.3. pontja „mely „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” 
szóló 2008. évi CV. tv. 3. § (1) bekezdés a) pontja és 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
tevékenységének jellege alapján közszolgáltató közintézmény, a 3. § (1) bekezdés b) pontja és 
18. § (1) bekezdése szerint a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint” mondatrésze, s „az 
államháztartás működéséről” szóló 217/1998. (XII.30.)  Korm. sz. rendelet 15. § (1) bekezdés 
a) pontja szerint” mondatrésze hatályát veszti. 

9. A  Megállapodás  4.4.  pontja  első  bekezdése  „a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. tv. 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján” , valamint 
„egyben  felügyeleti  szerve”  mondatrészei  hatályukat  vesztik,  s  az  „irányító  szerve” 
megnevezés  „alapítói  jogkör  gyakorlásával  felruházott  irányító  szerve”  megnevezésre 
módosul. 

A második bekezdés az „ÁMK Alapító Okiratát” mondatrészt követően kiegészül a „- s annak 
módosításait-  „  mondatrésszel,  továbbá  a  Magyar  Államkincstár  „Közép-Dunántúli 
Regionális” Igazgatósága megnevezése „Fejér Megyei” igazgatóságra módosul. 

10. A Megállapodás 4.5. pontja kiegészül az alább 4.5.3. ponttal:

„4.5.3. Aba Nagyközség tanulóinak oktatását és gyermekeinek nevelését:

 a 8127 Aba,  Szent István király tér 7. sz. alatti és 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. 
alatti telephelyeken működő Aba Sámuel Tagiskola,

 a  8127  Aba,  Dózsa  Gy.  u.  105.  sz.  alatti  telephelyen  működő  Hétszínvirág 
Tagóvoda működtetésével biztosítja.”

11. A Megállapodás 4.6. pontja a „nagykarácsonyi” mondatrészt követően kiegészül az „és az 
abai” mondatrésszel. 

12. A Megállapodás 5.1. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„2011. július 31-napjáig az Aba Sámuel Általános Iskola 8127 Aba,  Szent István király tér 7. 
sz. alatti telephelyén és 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatti telephelyén, továbbá a Mesevár 
Óvoda 8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105. sz. alatti Hétszínvirág Tagóvodájában foglalkoztatottak 
tekintetében  2011.  augusztus  1.-napjával  munkáltatói  jogutódlás  áll  fenn,  munkáltatói 
jogutódnak az Általános Művelődési Központ minősül.”

13. A  Megállapodás  5.2.  pontja  a  „Nagykarácsony  Község  Önkormányzata”  mondatrészt 
követően kiegészül a „továbbá Aba Nagyközség Önkormányzata” mondatrésszel. 

14. A  Megállapodás  5.4.  pontja  a  „nagykarácsonyi  telephelyű  tagintézmények”  mondatrészt 
követően kiegészül a „s abai telephelyű tagintézmények” mondatrésszel. 

15. A Megállapodás  6.  pontja  kiegészül  az alábbi  6.4.  ponttal,  mellyel  egyidejűleg  a  6.4-6.8. 
pontok számozása 6.5.-6.9. pontra módosul. 

„6.4. Az Általános Művelődési Központ:
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6.4.1. Aba Sámuel Tagiskola elhelyezését biztosító abai 1135/2 hrsz-ú, 8127 Aba, Szent 
István király tér 7. sz. alatti, s az abai 494 hrsz-ú 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatti 
„iskola” megnevezésű ingatlanok,

6.4.2. a Hétszínvirág Tagóvoda elhelyezésére szolgáló abai 307 hrsz-ú 8127 Aba, Dózsa 
Gy. u. 105. sz. alatt  fekvő ingatlan, 

a bennük lévő valamennyi berendezés és felszerelés Aba Nagyközség  Önkormányzata 
tulajdonát képezik.”

16. A Megállapodás 6.5., 6.6., 6.8. és 6.9. pontjában a 6.2.-6.3. pontokra való hivatkozás 6.2.-6.4. 
pontra, a 6.8. pontban a 6.5.pontra történő hivatkozás 6.6. pontra, míg a 6.9. pontban a 6.7. 
pontra történő hivatkozás 6.8. pontra módosul.  A 6.6. pont második bekezdése a 
„Nagykarácsony Község Önkormányzata” mondatrészt követően kiegészül a „6.4. pont 
szerinti iskola ingatlanok és óvoda ingatlan fenntartásáról, felújításáról Aba Nagyközség 
Önkormányzata” mondatrésszel. 

17. A Megállapodás 7.2. pont második bekezdése első mondata a „nagykarácsonyi” és második 
mondata a „nagykarácsonyi telephelyű” mondatrészt követően kiegészül az „és az abai 
telephelyű” mondatrésszel, továbbá a „Nagykarácsony Község Önkormányzata” mondatrészt 
követően a „továbbá Aba Nagyközség Önkormányzata” mondatrésszel, s a „közvetlenül” 
mondatrészt követően a „külön-külön” mondatrésszel. 

18. A Megállapodás a 7.4. pontot követően kiegészül az alábbi 7.5. ponttal, mellyel a 7.5.- 7.15. 
pontok számozása 7.6.-7.16. pont számozásra módosulnak. 

„7.5. Aba Nagyközség Önkormányzata:

• az Aba Sámuel Tagiskola 
• a Hétszínvirág Tagóvoda 

tagintézmények  működéséhez  szükséges  –  állami  költségvetési  hozzájárulással 
nem  fedezett  –  további  költségeket  viseli  akként,  hogy  az  abai  óvodáskorú 
gyermekek és a tanulói létszám után keletkező normatív, intézményi kiegészítő és 
a  feltételek  fennállása  esetén  igényelt  többcélú  kistérségi  társulási  kiegészítő 
állami támogatási hozzájárulások összegeinek beszámítására jogosult. 

Aba Nagyközség  Önkormányzata  továbbá a  megnövekedett  gazdálkodási  feladatok 
költség-hozzájárulásaként  költségvetési  évenként  mindösszesen  5.000.000,-  Ft 
többletköltséget megtérít egyenlő részletekben, negyedévi bontásban. „

19. A Megállapodás 7.6. pontja a „Nagykarácsony Község Önkormányzata” mondatrészt 
követően kiegészül az „és Aba Nagyközség Önkormányzata” mondatrésszel, továbbá az 
alábbi második bekezdéssel:
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„Aba  Nagyközség  Önkormányzata  negyedévente  a  negyedév  utolsó  napjára  szóló 
esedékességgel átutalja továbbá az 1.250.000,- Ft/ negyedév további gazdálkodási feladatok 
többletköltség összegét. „

20. A Megállapodás 7.7. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„Nagykarácsony Község Önkormányzata és Aba Nagyközség Önkormányzata, kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali 
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági 
jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által 
aláírt egy példányát kötelesek Perkáta Nagyközség Önkormányzata polgármestere részére 
átadni. „

21. A Megállapodás a 7.8.1 és 7.8.2. pontjaiban a 7.5. pontra történő hivatkozás 7.6. pontra 
módosul, továbbá a 7.8.1. pontja szövegezése kiegészül az „és Aba Nagyközség 
Önkormányzatának” mondatrésszel, valamint az alábbi második bekezdéssel:

„Amennyiben Nagykarácsony Község Önkormányzata, illetőleg Aba Nagyközség 
Önkormányzata által beszámítható állami költségvetési hozzájárulások összege a 
tagintézményi részköltségvetések személyi kiadási összegénél magasabbak, úgy a többletként 
jelentkező összeget Perkáta Nagyközség Önkormányzata ugyanezen időtartamon belül az 
érintett társult Önkormányzat részére visszautalja.  „

 

22. A Megállapodás 7.9. pontjában a Magyar Államkincstár „Közép-Dunántúli Regionális” 
Igazgatósága megnevezése „Fejér Megyei” igazgatóságra módosul, továbbá kiegészül az 
alábbi második bekezdéssel:

„Az ÁMK Aba Sámuel Tagiskola és a Hétszínvirág Tagóvoda működtetéséhez az abai 
tanulók és gyermekek után az állami költségvetési támogatás, intézményi társulási kiegészítő 
támogatás Perkáta Nagyközség Önkormányzata általi igénybevételéhez 2011. június 30-
napjáig Aba Nagyközség Önkormányzata a feladatellátás átadását, Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata a feladatellátás átvételét a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához bejelenti. „

23. A Megállapodás 7.10. pontja „2009. évi költségvetéséről” szóló 2008. évi CII. tv. 8. számú 
melléklet IV/2.2.1. pontjai szerinti” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „költségvetéséről 
szóló mindenkor hatályos törvényi rendelkezésekben meghatározott, az ”mondatrész lép, 
továbbá a „Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Intézményi Társulás” megnevezése „Perkáta-
Nagykarácsony- Aba Közoktatási Intézményi Társulás” megnevezésre módosul. A „2009. 
szeptember 1. – 2009. december 31-ig terjedő időtartamra” mondatrész hatályát veszti, 
helyébe a „létrejövő” mondatrész lép, s a „Társulás” mondatrész „Közoktatási Intézményi 
Társulás” mondatrészre módosul. 
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24. A Megállapodás 7.11. pontja „2010. január 1-i hatálytól” mondatrésze hatályát veszti. 

25. A Megállapodás 7.13.3. pontja a „Nagykarácsony Község jegyzője” mondatrészt követően 
kiegészül az „abai telephelyű tagintézmények vonatkozásában Aba Nagyközség 
Önkormányzata jegyzője” mondatrésszel. 

26. A Megállapodás 7.16. pontja „a fenntartói jogokat gyakorló” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe  „az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:” mondatrész lép. 

27. A Megállapodás 8.3. pontja „meghatározott” mondatrészt követően kiegészül az „– alapítói 
jogkör gyakorlását is magában foglaló –„ mondatrésszel. 

A  Megállapodás  8.3.,  8.4.,   8.9.  és  8.10.  pontjában  a  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzatára  vonatkozó  mondatrészeket  követően  kiegészül  a  szövegezés  az  Aba 
Nagyközség Önkormányzatára vonatkozó mondatrészekkel. 

Továbbá a 8.4. pont második bekezdésében az „Önkormányzatok” mondatrész 
„Önkormányzatok Képviselőtestületei” mondatrészre módosul. 

28. A Megállapodás kiegészül az alábbi 8.6. ponttal, mellyel a 8.6.-8.9. pontok számozása 8.7.-
8.10. pontra módosulnak. 

„8.6. Az Általános  Művelődési  Központ  vezetője  gyakorolja  az Intézmény alkalmazottai 
tekintetében a munkáltatói jogkört azzal,  hogy a tagintézmények vezetői megbízása 
során „a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben”  rendelkező  138/1992.  (X.8.)  Korm.sz.  rendelet  17.  §  (6) 
bekezdésében foglaltak alapján köteles a tagintézményi telephely szerint érintett társult 
Önkormányzat Képviselőtestülete előzetes véleményét megkérni."

29. A Megállapodás 8.10. pontja a „nagykarácsonyi telephelyű” mondatrészt követően kiegészül 
a „továbbá abai telephelyű” mondatrésszel. 

30. A Megállapodás 9.1. pontja szövetezése a „Pénzügyi Bizottsága 2 tagjából” mondatrészt 
követően kiegészül az  „és Aba Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 2 tagjából” 
mondatrésszel, s az Ellenőrzési Bizottság létszáma 5 főről  7főre módosul. 

31. A Megállapodás 10.2. pontja „a tárgyév január 31.-napjáig” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe „a Kotv. 102. § (11) bekezdésében meghatározott fenntartói intézkedési határidőt 
megelőző 2 hónappal korábban” mondatrész lép. 

32. A Megállapodás 10.3. pontja a „Társult Képviselőtestületek” mondatrészt követően kiegészül 
a „együttesen,  célszerűen” mondatrésszel. 
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33. A Megállapodás 10.4. pontja szövegezése az „új intézményegység” mondatrészt követően 
kiegészül a „tagintézmény” mondatrésszel, továbbá a „mely döntést legkésőbb tárgyév 
március hónap utolsó munkanapjáig meg kell hozni.” mondatrésze hatályát veszti. 

34. A Megállapodás 11.2. pontja „tárgyév január 31-napjáig” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe a „a Kotv. 102. § (11) bekezdésében meghatározott fenntartói intézkedési határidőt 
megelőző 2 hónappal korábban” mondatrész lép, hatályát veszti továbbá az „arra a tényre 
figyelemmel, hogy a Társulás megszűnése az ÁMK alapító okiratának módosítását teszi 
szükségessé, melyet megelőző eljárás alapján az erről szóló döntést Perkáta Nagyközség 
Önkormányzatának tárgyév március hónap utolsó munkanapjáig kell meghoznia” mondatrész. 

III.

A Képviselőtestület  a II.  pontban foglalt  módosítással  a Társulási  Megállapodást egységes 
szerkezetbe  foglalja,  s  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  a  módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást kézjegyükkel lássák el, felhatalmazza 
továbbá  a  Polgármestert,  hogy  a  Ttv.  20.  §  (1)  bekezdése  szerint  annak  Fejér  Megyei 
Kormányhivatal Vezetője részére 15 napon belül történő megküldésére.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
  Dr. Lakos László jegyző

Határidő: azonnal

Scheier Zsolt polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Intézményi Társuláshoz Aba 
Nagyközség  Önkormányzata  csatlakozzon,  illetve  a  Társulási  Megállapodás  I.  sz. 
módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

20/2011. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Perkáta – 
Nagykarácsony Közoktatási Intézményi Társuláshoz Aba Nagyközség Önkormányzata 
csatlakozására,  a  Társulási  Megállapodás  módosítására”  vonatkozó  előterjesztést, 
melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

I.

Nagykarácsony  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  „helyi  önkormányzatok 
társulásáról  és  együttműködéséről”  szóló  1997.  évi  CXXXV. tv.  4.  §   (1)  bekezdése  d.) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

2011. augusztus  1.-i hatállyal Perkáta – Nagykarácsony Közoktatási Intézményi Társuláshoz 

való csatlakozásához hozzájárul. 
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II.

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete a „helyi önkormányzatokról” 

szóló 1990. évi LXV. tv. – Ötv. – 41. §. és 43. §-ában, „a helyi önkormányzatok társulásáról 

és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv. – 4. § (1) bekezdése b) pontjában 

foglaltak alapján a Perkáta Község Önkormányzata Képviselőtestületével 2009. július -i 

hatállyal a Perkáta - Nagykarácsony Általános Művelődési Központ közös fenntartására 

létrejött Közoktatási Intézményi Megállapodást 

2011. augusztus 1-i hatállyal

az alábbiak szerint módosítja:

1. A  Megállapodás  bevezetője  kiegészül  a  „melyhez  2011.  augusztus  1-i  hatállyal  Aba 
Nagyközség Önkormányzata csatlakozik” mondatrésszel.

2. A Megállapodás címében és 1. pontjában a Társulás neve „Perkáta – Nagykarácsony – Aba 
Közoktatási Intézményi Társulás” elnevezésre módosul. 

3. A Megállapodás 2. pontja kiegészül az alábbi 2.1.3. ponttal:

„2.1.3. Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8127 Aba, Rákóczi u. 12. sz.”

4. A Megállapodás 2.2. pontja az „Örökzöld Tagóvoda” mondatrészt követően kiegészül a „Aba 
Sámuel Tagiskola és a Hétszínvirág Tagóvoda” mondatrésszel. 

5. A  Megállapodás  3.1.  pontjában  a  Perkáta-Nagykarácsony  Általános  Művelődési  Központ 
megnevezése „Perkáta – Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ” elnevezésre 
módosul,  továbbá  a  „Nagykarácsony  Község  Önkormányzatának”  mondatrészt  követően 
kiegészül az „és Aba Nagyközség Önkormányzatának” mondatrésszel. 

6. A Megállapodás  4.  és  7.13.  pontjában  az  intézményegységek,  tagintézmények  felsorolása 
kiegészül az „Aba Sámuel Tagiskola” és a „Hétszínvirág Tagóvoda” megnevezéssel. 

7. A Megállapodás 4.2. és 4.3. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 4.2. pont lép, mellyel 
egyidejűleg a 4.4.-4.7. pontok számozása 4.3.-4.6. pontra módosul. 
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„4.2. A Perkáta Általános Művelődési Központ tevékenységi körébe tartozik szakfeladati 
rend szerint:

Megnevezés Szakfeladat
száma

4.2.1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 852000-1

4.2.2 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 852011-1

4.2.3 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 852021-1

4.2.4
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 852012-1

4.2.5 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 852022-1

4.2.6 Alapfokú művészeti oktatása zeneművészeti ágban 852031-1
4.2.7 Általános Iskolai napközi otthoni nevelés 855911-1

4.2.8 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 
nevelése 855912-1

4.2.9 Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914-1

4.2.10 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelés 855915-1

4.2.11 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 851000-1

4.2.12 Óvodai nevelés, ellátás 851011-1

4.2.13 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, 
ellátása 851012-1

4.2.14 Nemzeti ünnepek programjai 841191-1
4.2.15 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 841192-1

4.2.16 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése 900400-1

4.2.17 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 910502-1

4.2.18 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121-1
4.2.19 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910122-1
4.2.20 Könyvtári szolgáltatások 910123-1
4.2.21 Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1
4.2.22 Óvodai intézményi étkeztetés 562912-1
4.2.23 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204-1

4.2.24 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 931205-1

4.2.25 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 841901-1

4.2.26 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 841401-1

4.2.27 Munkahelyi étkeztetés 562917-2
4.2.28. Éttermi, mozgó vendéglátás 561000-2
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4.2.29. Szociális étkeztetés 889921-2
4.2.30 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002-3

8. A Megállapodás 4.3. pontja „mely „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” 
szóló 2008. évi CV. tv. 3. § (1) bekezdés a) pontja és 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
tevékenységének jellege alapján közszolgáltató közintézmény, a 3. § (1) bekezdés b) pontja és 
18. § (1) bekezdése szerint a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint” mondatrésze, s „az 
államháztartás működéséről” szóló 217/1998. (XII.30.)  Korm. sz. rendelet 15. § (1) bekezdés 
a) pontja szerint” mondatrésze hatályát veszti. 

9. A  Megállapodás  4.4.  pontja  első  bekezdése  „a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. tv. 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján” , valamint 
„egyben  felügyeleti  szerve”  mondatrészei  hatályukat  vesztik,  s  az  „irányító  szerve” 
megnevezés  „alapítói  jogkör  gyakorlásával  felruházott  irányító  szerve”  megnevezésre 
módosul. 

A második bekezdés az „ÁMK Alapító Okiratát” mondatrészt követően kiegészül a „- s annak 
módosításait-  „  mondatrésszel,  továbbá  a  Magyar  Államkincstár  „Közép-Dunántúli 
Regionális” Igazgatósága megnevezése „Fejér Megyei” igazgatóságra módosul. 

10. A Megállapodás 4.5. pontja kiegészül az alább 4.5.3. ponttal:

„4.5.3. Aba Nagyközség tanulóinak oktatását és gyermekeinek nevelését:

 a 8127 Aba,  Szent István király tér 7. sz. alatti és 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. 
alatti telephelyeken működő Aba Sámuel Tagiskola,

 a  8127  Aba,  Dózsa  Gy.  u.  105.  sz.  alatti  telephelyen  működő  Hétszínvirág 
Tagóvoda működtetésével biztosítja.”

11. A Megállapodás 4.6. pontja a „nagykarácsonyi” mondatrészt követően kiegészül az „és az 
abai” mondatrésszel. 

12. A Megállapodás 5.1. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„2011. július 31-napjáig az Aba Sámuel Általános Iskola 8127 Aba,  Szent István király tér 7. 
sz. alatti telephelyén és 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatti telephelyén, továbbá a Mesevár 
Óvoda 8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105. sz. alatti Hétszínvirág Tagóvodájában foglalkoztatottak 
tekintetében  2011.  augusztus  1.-napjával  munkáltatói  jogutódlás  áll  fenn,  munkáltatói 
jogutódnak az Általános Művelődési Központ minősül.”

13. A  Megállapodás  5.2.  pontja  a  „Nagykarácsony  Község  Önkormányzata”  mondatrészt 
követően kiegészül a „továbbá Aba Nagyközség Önkormányzata” mondatrésszel. 

14. A  Megállapodás  5.4.  pontja  a  „nagykarácsonyi  telephelyű  tagintézmények”  mondatrészt 
követően kiegészül a „s abai telephelyű tagintézmények” mondatrésszel. 

15. A Megállapodás  6.  pontja  kiegészül  az alábbi  6.4.  ponttal,  mellyel  egyidejűleg  a  6.4-6.8. 
pontok számozása 6.5.-6.9. pontra módosul. 

„6.4. Az Általános Művelődési Központ:
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6.4.1. Aba Sámuel Tagiskola elhelyezését biztosító abai 1135/2 hrsz-ú, 8127 Aba, Szent 
István király tér 7. sz. alatti, s az abai 494 hrsz-ú 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatti 
„iskola” megnevezésű ingatlanok,

6.4.2. a Hétszínvirág Tagóvoda elhelyezésére szolgáló abai 307 hrsz-ú 8127 Aba, Dózsa 
Gy. u. 105. sz. alatt  fekvő ingatlan, 

a bennük lévő valamennyi berendezés és felszerelés Aba Nagyközség  Önkormányzata 
tulajdonát képezik.”

16. A Megállapodás 6.5., 6.6., 6.8. és 6.9. pontjában a 6.2.-6.3. pontokra való hivatkozás 6.2.-6.4. 
pontra, a 6.8. pontban a 6.5.pontra történő hivatkozás 6.6. pontra, míg a 6.9. pontban a 6.7. 
pontra történő hivatkozás 6.8. pontra módosul.  A 6.6. pont második bekezdése a 
„Nagykarácsony Község Önkormányzata” mondatrészt követően kiegészül a „6.4. pont 
szerinti iskola ingatlanok és óvoda ingatlan fenntartásáról, felújításáról Aba Nagyközség 
Önkormányzata” mondatrésszel. 

17. A Megállapodás 7.2. pont második bekezdése első mondata a „nagykarácsonyi” és második 
mondata a „nagykarácsonyi telephelyű” mondatrészt követően kiegészül az „és az abai 
telephelyű” mondatrésszel, továbbá a „Nagykarácsony Község Önkormányzata” mondatrészt 
követően a „továbbá Aba Nagyközség Önkormányzata” mondatrésszel, s a „közvetlenül” 
mondatrészt követően a „külön-külön” mondatrésszel. 

18. A Megállapodás a 7.4. pontot követően kiegészül az alábbi 7.5. ponttal, mellyel a 7.5.- 7.15. 
pontok számozása 7.6.-7.16. pont számozásra módosulnak. 

„7.5. Aba Nagyközség Önkormányzata:

• az Aba Sámuel Tagiskola 
• a Hétszínvirág Tagóvoda 

tagintézmények  működéséhez  szükséges  –  állami  költségvetési  hozzájárulással  nem 
fedezett – további költségeket viseli akként, hogy az abai óvodáskorú gyermekek és a 
tanulói létszám után keletkező normatív, intézményi kiegészítő és a feltételek fennállása 
esetén  igényelt  többcélú  kistérségi  társulási  kiegészítő   állami  támogatási 
hozzájárulások összegeinek beszámítására jogosult. 

Aba Nagyközség Önkormányzata továbbá a megnövekedett gazdálkodási feladatok
költség-hozzájárulásaként költségvetési évenként mindösszesen 5.000.000,- Ft
többletköltséget megtérít egyenlő részletekben, negyedévi bontásban. „

19. A Megállapodás 7.6. pontja a „Nagykarácsony Község Önkormányzata” mondatrészt 
követően kiegészül az „és Aba Nagyközség Önkormányzata” mondatrésszel, továbbá az 
alábbi második bekezdéssel:
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„Aba  Nagyközség  Önkormányzata  negyedévente  a  negyedév  utolsó  napjára  szóló 
esedékességgel átutalja továbbá az 1.250.000,- Ft/ negyedév további gazdálkodási feladatok 
többletköltség összegét. „

20. A Megállapodás 7.7. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„Nagykarácsony Község Önkormányzata és Aba Nagyközség Önkormányzata, kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali 
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági 
jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által 
aláírt egy példányát kötelesek Perkáta Nagyközség Önkormányzata polgármestere részére 
átadni. „

21. A Megállapodás a 7.8.1 és 7.8.2. pontjaiban a 7.5. pontra történő hivatkozás 7.6. pontra 
módosul, továbbá a 7.8.1. pontja szövegezése kiegészül az „és Aba Nagyközség 
Önkormányzatának” mondatrésszel, valamint az alábbi második bekezdéssel:

„Amennyiben Nagykarácsony Község Önkormányzata, illetőleg Aba Nagyközség 
Önkormányzata által beszámítható állami költségvetési hozzájárulások összege a 
tagintézményi részköltségvetések személyi kiadási összegénél magasabbak, úgy a többletként 
jelentkező összeget Perkáta Nagyközség Önkormányzata ugyanezen időtartamon belül az 
érintett társult Önkormányzat részére visszautalja.  „

 

22. A Megállapodás 7.9. pontjában a Magyar Államkincstár „Közép-Dunántúli Regionális” 
Igazgatósága megnevezése „Fejér Megyei” igazgatóságra módosul, továbbá kiegészül az 
alábbi második bekezdéssel:

„Az ÁMK Aba Sámuel Tagiskola és a Hétszínvirág Tagóvoda működtetéséhez az abai 
tanulók és gyermekek után az állami költségvetési támogatás, intézményi társulási kiegészítő 
támogatás Perkáta Nagyközség Önkormányzata általi igénybevételéhez 2011. június 30-
napjáig Aba Nagyközség Önkormányzata a feladatellátás átadását, Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata a feladatellátás átvételét a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához bejelenti. „

23. A Megállapodás 7.10. pontja „2009. évi költségvetéséről” szóló 2008. évi CII. tv. 8. számú 
melléklet IV/2.2.1. pontjai szerinti” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „költségvetéséről 
szóló mindenkor hatályos törvényi rendelkezésekben meghatározott, az ”mondatrész lép, 
továbbá a „Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Intézményi Társulás” megnevezése „Perkáta-
Nagykarácsony- Aba Közoktatási Intézményi Társulás” megnevezésre módosul. A „2009. 
szeptember 1. – 2009. december 31-ig terjedő időtartamra” mondatrész hatályát veszti, 
helyébe a „létrejövő” mondatrész lép, s a „Társulás” mondatrész „Közoktatási Intézményi 
Társulás” mondatrészre módosul. 
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24. A Megállapodás 7.11. pontja „2010. január 1-i hatálytól” mondatrésze hatályát veszti. 

25. A Megállapodás 7.13.3. pontja a „Nagykarácsony Község jegyzője” mondatrészt követően 
kiegészül az „abai telephelyű tagintézmények vonatkozásában Aba Nagyközség 
Önkormányzata jegyzője” mondatrésszel. 

26. A Megállapodás 7.16. pontja „a fenntartói jogokat gyakorló” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe  „az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:” mondatrész lép. 

27. A Megállapodás 8.3. pontja „meghatározott” mondatrészt követően kiegészül az „– alapítói 
jogkör gyakorlását is magában foglaló –„ mondatrésszel. 

A  Megállapodás  8.3.,  8.4.,   8.9.  és  8.10.  pontjában  a  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzatára  vonatkozó  mondatrészeket  követően  kiegészül  a  szövegezés  az  Aba 
Nagyközség Önkormányzatára vonatkozó mondatrészekkel. 

Továbbá a 8.4. pont második bekezdésében az „Önkormányzatok” mondatrész 
„Önkormányzatok Képviselőtestületei” mondatrészre módosul. 

28. A Megállapodás kiegészül az alábbi 8.6. ponttal, mellyel a 8.6.-8.9. pontok számozása 8.7.-
8.10. pontra módosulnak. 

„8.6. Az  Általános  Művelődési  Központ  vezetője  gyakorolja  az  Intézmény  alkalmazottai 
tekintetében  a  munkáltatói  jogkört  azzal,  hogy  a  tagintézmények  vezetői  megbízása 
során „a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben” rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm.sz. rendelet 17. § (6) bekezdésében 
foglaltak alapján köteles a tagintézményi telephely szerint érintett társult Önkormányzat 
Képviselőtestülete előzetes véleményét megkérni."

29. A Megállapodás 8.10. pontja a „nagykarácsonyi telephelyű” mondatrészt követően kiegészül 
a „továbbá abai telephelyű” mondatrésszel. 

30. A Megállapodás 9.1. pontja szövetezése a „Pénzügyi Bizottsága 2 tagjából” mondatrészt 
követően kiegészül az  „és Aba Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 2 tagjából” 
mondatrésszel, s az Ellenőrzési Bizottság létszáma 5 főről  7főre módosul. 

31. A Megállapodás 10.2. pontja „a tárgyév január 31.-napjáig” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe „a Kotv. 102. § (11) bekezdésében meghatározott fenntartói intézkedési határidőt 
megelőző 2 hónappal korábban” mondatrész lép. 

32. A Megállapodás 10.3. pontja a „Társult Képviselőtestületek” mondatrészt követően kiegészül 
a „együttesen,  célszerűen” mondatrésszel. 
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33. A Megállapodás 10.4. pontja szövegezése az „új intézményegység” mondatrészt követően 
kiegészül a „tagintézmény” mondatrésszel, továbbá a „mely döntést legkésőbb tárgyév 
március hónap utolsó munkanapjáig meg kell hozni.” mondatrésze hatályát veszti. 

34. A Megállapodás 11.2. pontja „tárgyév január 31-napjáig” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe a „a Kotv. 102. § (11) bekezdésében meghatározott fenntartói intézkedési határidőt 
megelőző 2 hónappal korábban” mondatrész lép, hatályát veszti továbbá az „arra a tényre 
figyelemmel, hogy a Társulás megszűnése az ÁMK alapító okiratának módosítását teszi 
szükségessé, melyet megelőző eljárás alapján az erről szóló döntést Perkáta Nagyközség 
Önkormányzatának tárgyév március hónap utolsó munkanapjáig kell meghoznia” mondatrész. 

III.
A Képviselőtestület  a II.  pontban foglalt  módosítással  a Társulási  Megállapodást egységes 
szerkezetbe  foglalja,  s  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  a  módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást kézjegyükkel lássák el, felhatalmazza 
továbbá  a  Polgármestert,  hogy  a  Ttv.  20.  §  (1)  bekezdése  szerint  annak  Fejér  Megyei 
Kormányhivatal Vezetője részére 15 napon belül történő megküldésére.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester
   Hanák Júlia jegyző

Határidő: azonnal

Kossa Lajos polgármester
Aki  egyetért  a  Perkáta-Nagykarácsony  Közoktatási  Intézményi  Társulás  Társulási 
Megállapodása I. számú módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

69/2011. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Aba  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  megtárgyalta  az  „Perkáta  – 
Nagykarácsony  Közoktatási  Intézményi  Társulás  Társulási  Megállapodása  I.  számú 
módosítására”  vonatkozó  előterjesztést,  melyben  foglaltakkal  egyetértve  az  alábbi 
döntéseket hozza:

I. 

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

 Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete és
 Nagykarácsony Község Önkormányzata képviselőtestülete által
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az Önkormányzat csatlakozásának elfogadásáról meghozott döntésére figyelemmel a „helyi 
önkormányzatokról”  szóló  1990.  évi  LXV.  tv.  –  Ötv.  –  41.  §  -  43.  §-ában  s  „a  helyi  
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv. – 4. 
§  (1)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltak  alapján  a  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata 
képviselőtestülete  s Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestület  között  2009. 
július  1-i  hatállyal  a  Perkáta  -  Nagykarácsony  Általános  Művelődési  Központ  közös 
fenntartására létrejött Közoktatási Intézményi Megállapodást

2011. augusztus 1-i hatállyal

az alábbiak szerint módosítja:

1. A  Megállapodás  bevezetője  kiegészül  a  „melyhez  2011.  augusztus  1-i  hatállyal  Aba 
Nagyközség Önkormányzata csatlakozik” mondatrésszel.

2. A Megállapodás címében és 1. pontjában a Társulás neve „Perkáta – Nagykarácsony – Aba 
Közoktatási Intézményi Társulás” elnevezésre módosul. 

3. A Megállapodás 2. pontja kiegészül az alábbi 2.1.3. ponttal:

„2.1.3. Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8127 Aba, Rákóczi u. 12. sz.”

4. A Megállapodás 2.2. pontja az „Örökzöld Tagóvoda” mondatrészt követően kiegészül a „Aba 
Sámuel Tagiskola és a Hétszínvirág Tagóvoda” mondatrésszel. 

5. A  Megállapodás  3.1.  pontjában  a  Perkáta-Nagykarácsony  Általános  Művelődési  Központ 
megnevezése „Perkáta – Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ” elnevezésre 
módosul,  továbbá  a  „Nagykarácsony  Község  Önkormányzatának”  mondatrészt  követően 
kiegészül az „és Aba Nagyközség Önkormányzatának” mondatrésszel. 

6. A Megállapodás  4.  és  7.13.  pontjában  az  intézményegységek,  tagintézmények  felsorolása 
kiegészül az „Aba Sámuel Tagiskola” és a „Hétszínvirág Tagóvoda” megnevezéssel. 

7. A Megállapodás 4.2. és 4.3. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 4.2. pont lép, mellyel 
egyidejűleg a 4.4.-4.7. pontok számozása 4.3.-4.6. pontra módosul. 

„4.2. A Perkáta Általános Művelődési Központ tevékenységi körébe tartozik 
szakfeladati rend szerint:

Megnevezés Szakfeladat
száma

4.2.1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 852000-1

4.2.2 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 852011-1

4.2.3 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 852021-1

4.2.4 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 852012-1

20



nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

4.2.5 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 852022-1

4.2.6 Alapfokú művészeti oktatása zeneművészeti ágban 852031-1
4.2.7 Általános Iskolai napközi otthoni nevelés 855911-1

4.2.8 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 
nevelése 855912-1

4.2.9 Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914-1

4.2.10 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelés 855915-1

4.2.11 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 851000-1

4.2.12 Óvodai nevelés, ellátás 851011-1

4.2.13 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, 
ellátása 851012-1

4.2.14 Nemzeti ünnepek programjai 841191-1
4.2.15 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 841192-1

4.2.16 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése 900400-1

4.2.17 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 910502-1

4.2.18 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121-1
4.2.19 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910122-1
4.2.20 Könyvtári szolgáltatások 910123-1
4.2.21 Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1
4.2.22 Óvodai intézményi étkeztetés 562912-1
4.2.23 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204-1

4.2.24 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 931205-1

4.2.25 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 841901-1

4.2.26 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 841401-1

4.2.27 Munkahelyi étkeztetés 562917-2
4.2.28. Éttermi, mozgó vendéglátás 561000-2
4.2.29. Szociális étkeztetés 889921-2
4.2.30 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002-3

8. A Megállapodás 4.3. pontja „mely „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” 
szóló 2008. évi CV. tv. 3. § (1) bekezdés a) pontja és 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
tevékenységének jellege alapján közszolgáltató közintézmény, a 3. § (1) bekezdés b) pontja és 
18. § (1) bekezdése szerint a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint” mondatrésze, s „az 
államháztartás működéséről” szóló 217/1998. (XII.30.)  Korm. sz. rendelet 15. § (1) bekezdés 
a) pontja szerint” mondatrésze hatályát veszti. 

9. A  Megállapodás  4.4.  pontja  első  bekezdése  „a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. tv. 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján” , valamint 
„egyben  felügyeleti  szerve”  mondatrészei  hatályukat  vesztik,  s  az  „irányító  szerve” 
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megnevezés  „alapítói  jogkör  gyakorlásával  felruházott  irányító  szerve”  megnevezésre 
módosul. 

A második bekezdés az „ÁMK Alapító Okiratát” mondatrészt követően kiegészül a „- s annak 
módosításait-  „  mondatrésszel,  továbbá  a  Magyar  Államkincstár  „Közép-Dunántúli 
Regionális” Igazgatósága megnevezése „Fejér Megyei” igazgatóságra módosul. 

10. A Megállapodás 4.5. pontja kiegészül az alább 4.5.3. ponttal:

„4.5.3. Aba Nagyközség tanulóinak oktatását és gyermekeinek nevelését:

 a 8127 Aba,  Szent István király tér 7. sz. alatti és 8127 Aba, Béke tér 1/A. 
sz. alatti telephelyeken működő Aba Sámuel Tagiskola,

 a 8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105. sz. alatti telephelyen működő Hétszínvirág 
Tagóvoda működtetésével biztosítja.”

11. A Megállapodás 4.6. pontja a „nagykarácsonyi” mondatrészt követően kiegészül az „és az 
abai” mondatrésszel. 

12. A Megállapodás 5.1. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„2011. július 31-napjáig az Aba Sámuel Általános Iskola 8127 Aba,  Szent István király tér 7. 
sz. alatti telephelyén és 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatti telephelyén, továbbá a Mesevár 
Óvoda 8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105. sz. alatti Hétszínvirág Tagóvodájában foglalkoztatottak 
tekintetében  2011.  augusztus  1.-napjával  munkáltatói  jogutódlás  áll  fenn,  munkáltatói 
jogutódnak az Általános Művelődési Központ minősül.”

13. A  Megállapodás  5.2.  pontja  a  „Nagykarácsony  Község  Önkormányzata”  mondatrészt 
követően kiegészül a „továbbá Aba Nagyközség Önkormányzata” mondatrésszel. 

14. A  Megállapodás  5.4.  pontja  a  „nagykarácsonyi  telephelyű  tagintézmények”  mondatrészt 
követően kiegészül a „s abai telephelyű tagintézmények” mondatrésszel. 

15. A Megállapodás  6.  pontja  kiegészül  az alábbi  6.4.  ponttal,  mellyel  egyidejűleg  a  6.4-6.8. 
pontok számozása 6.5.-6.9. pontra módosul. 

„6.4. Az Általános Művelődési Központ:

6.4.1. Aba Sámuel Tagiskola elhelyezését biztosító abai 1135/2 hrsz-ú, 8127 Aba, Szent 
István király tér 7. sz. alatti, s az abai 494 hrsz-ú 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatti 
„iskola” megnevezésű ingatlanok,

6.4.2. a Hétszínvirág Tagóvoda elhelyezésére szolgáló abai 307 hrsz-ú 8127 Aba, Dózsa 
Gy. u. 105. sz. alatt  fekvő ingatlan, 

a bennük lévő valamennyi berendezés és felszerelés Aba Nagyközség 
Önkormányzata tulajdonát képezik.”

16. A Megállapodás 6.5., 6.6., 6.8. és 6.9. pontjában a 6.2.-6.3. pontokra való hivatkozás 6.2.-6.4. 
pontra, a 6.8. pontban a 6.5.pontra történő hivatkozás 6.6. pontra, míg a 6.9. pontban a 6.7. 
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pontra történő hivatkozás 6.8. pontra módosul.  A 6.6. pont második bekezdése a 
„Nagykarácsony Község Önkormányzata” mondatrészt követően kiegészül a „6.4. pont 
szerinti iskola ingatlanok és óvoda ingatlan fenntartásáról, felújításáról Aba Nagyközség 
Önkormányzata” mondatrésszel. 

17. A Megállapodás 7.2. pont második bekezdése első mondata a „nagykarácsonyi” és második 
mondata a „nagykarácsonyi telephelyű” mondatrészt követően kiegészül az „és az abai 
telephelyű” mondatrésszel, továbbá a „Nagykarácsony Község Önkormányzata” mondatrészt 
követően a „továbbá Aba Nagyközség Önkormányzata” mondatrésszel, s a „közvetlenül” 
mondatrészt követően a „külön-külön” mondatrésszel. 

18. A Megállapodás a 7.4. pontot követően kiegészül az alábbi 7.5. ponttal, mellyel a 7.5.- 7.15. 
pontok számozása 7.6.-7.16. pont számozásra módosulnak. 

„7.5. Aba Nagyközség Önkormányzata:

• az Aba Sámuel Tagiskola 
• a Hétszínvirág Tagóvoda 

tagintézmények működéséhez szükséges – állami költségvetési hozzájárulással nem fedezett – 
további költségeket viseli akként, hogy az abai óvodáskorú gyermekek és a tanulói létszám 
után  keletkező  normatív,  intézményi  kiegészítő  és  a  feltételek  fennállása  esetén  igényelt 
többcélú  kistérségi  társulási  kiegészítő   állami  támogatási  hozzájárulások  összegeinek 
beszámítására jogosult. 

Aba Nagyközség Önkormányzata továbbá a megnövekedett gazdálkodási feladatok költség-
hozzájárulásaként  költségvetési  évenként  mindösszesen  5.000.000,-  Ft  többletköltséget 
megtérít egyenlő részletekben, negyedévi bontásban. „

19. A Megállapodás 7.6. pontja a „Nagykarácsony Község Önkormányzata” mondatrészt 
követően kiegészül az „és Aba Nagyközség Önkormányzata” mondatrésszel, továbbá az 
alábbi második bekezdéssel:

„Aba  Nagyközség  Önkormányzata  negyedévente  a  negyedév  utolsó  napjára  szóló 
esedékességgel átutalja továbbá az 1.250.000,- Ft/ negyedév további gazdálkodási feladatok 
többletköltség összegét. „

20. A Megállapodás 7.7. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„Nagykarácsony Község Önkormányzata és Aba Nagyközség Önkormányzata, kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali 
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági 
jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által 
aláírt egy példányát kötelesek Perkáta Nagyközség Önkormányzata polgármestere részére 
átadni. „
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21. A Megállapodás a 7.8.1 és 7.8.2. pontjaiban a 7.5. pontra történő hivatkozás 7.6. pontra 
módosul, továbbá a 7.8.1. pontja szövegezése kiegészül az „és Aba Nagyközség 
Önkormányzatának” mondatrésszel, valamint az alábbi második bekezdéssel:

„Amennyiben Nagykarácsony Község Önkormányzata, illetőleg Aba Nagyközség 
Önkormányzata által beszámítható állami költségvetési hozzájárulások összege a 
tagintézményi részköltségvetések személyi kiadási összegénél magasabbak, úgy a többletként 
jelentkező összeget Perkáta Nagyközség Önkormányzata ugyanezen időtartamon belül az 
érintett társult Önkormányzat részére visszautalja.  „

 

22. A Megállapodás 7.9. pontjában a Magyar Államkincstár „Közép-Dunántúli Regionális” 
Igazgatósága megnevezése „Fejér Megyei” igazgatóságra módosul, továbbá kiegészül az 
alábbi második bekezdéssel:

„Az ÁMK Aba Sámuel Tagiskola és a Hétszínvirág Tagóvoda működtetéséhez az abai 
tanulók és gyermekek után az állami költségvetési támogatás, intézményi társulási kiegészítő 
támogatás Perkáta Nagyközség Önkormányzata általi igénybevételéhez 2011. június 30-
napjáig Aba Nagyközség Önkormányzata a feladatellátás átadását, Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata a feladatellátás átvételét a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához bejelenti. „

23. A Megállapodás 7.10. pontja „2009. évi költségvetéséről” szóló 2008. évi CII. tv. 8. számú 
melléklet IV/2.2.1. pontjai szerinti” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „költségvetéséről 
szóló mindenkor hatályos törvényi rendelkezésekben meghatározott, az ”mondatrész lép, 
továbbá a „Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Intézményi Társulás” megnevezése „Perkáta-
Nagykarácsony- Aba Közoktatási Intézményi Társulás” megnevezésre módosul. A „2009. 
szeptember 1. – 2009. december 31-ig terjedő időtartamra” mondatrész hatályát veszti, 
helyébe a „létrejövő” mondatrész lép, s a „Társulás” mondatrész „Közoktatási Intézményi 
Társulás” mondatrészre módosul. 

24. A Megállapodás 7.11. pontja „2010. január 1-i hatálytól” mondatrésze hatályát veszti. 

25. A Megállapodás 7.13.3. pontja a „Nagykarácsony Község jegyzője” mondatrészt követően 
kiegészül az „abai telephelyű tagintézmények vonatkozásában Aba Nagyközség 
Önkormányzata jegyzője” mondatrésszel. 

26. A Megállapodás 7.16. pontja „a fenntartói jogokat gyakorló” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe  „az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:” mondatrész lép. 

27. A Megállapodás 8.3. pontja „meghatározott” mondatrészt követően kiegészül az „– alapítói 
jogkör gyakorlását is magában foglaló –„ mondatrésszel. 

A  Megállapodás  8.3.,  8.4.,   8.9.  és  8.10.  pontjában  a  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzatára  vonatkozó  mondatrészeket  követően  kiegészül  a  szövegezés  az  Aba 
Nagyközség Önkormányzatára vonatkozó mondatrészekkel. 

Továbbá a 8.4. pont második bekezdésében az „Önkormányzatok” mondatrész 
„Önkormányzatok Képviselőtestületei” mondatrészre módosul. 
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28. A Megállapodás kiegészül az alábbi 8.6. ponttal, mellyel a 8.6.-8.9. pontok számozása 8.7.-
8.10. pontra módosulnak. 

„8.6. Az Általános  Művelődési  Központ  vezetője  gyakorolja  az Intézmény alkalmazottai 
tekintetében a munkáltatói jogkört azzal,  hogy a tagintézmények vezetői megbízása 
során „a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben”  rendelkező  138/1992.  (X.8.)  Korm.sz.  rendelet  17.  §  (6) 
bekezdésében foglaltak alapján köteles a tagintézményi telephely szerint érintett társult 
Önkormányzat Képviselőtestülete előzetes véleményét megkérni."

29. A Megállapodás 8.10. pontja a „nagykarácsonyi telephelyű” mondatrészt követően kiegészül 
a „továbbá abai telephelyű” mondatrésszel. 

30. A Megállapodás 9.1. pontja szövetezése a „Pénzügyi Bizottsága 2 tagjából” mondatrészt 
követően kiegészül az  „és Aba Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 2 tagjából” 
mondatrésszel, s az Ellenőrzési Bizottság létszáma 5 főről  7főre módosul. 

31. A Megállapodás 10.2. pontja „a tárgyév január 31.-napjáig” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe „a Kotv. 102. § (11) bekezdésében meghatározott fenntartói intézkedési határidőt 
megelőző 2 hónappal korábban” mondatrész lép. 

32. A Megállapodás 10.3. pontja a „Társult Képviselőtestületek” mondatrészt követően kiegészül 
a „együttesen,  célszerűen” mondatrésszel. 

33. A Megállapodás 10.4. pontja szövegezése az „új intézményegység” mondatrészt követően 
kiegészül a „tagintézmény” mondatrésszel, továbbá a „mely döntést legkésőbb tárgyév 
március hónap utolsó munkanapjáig meg kell hozni.” mondatrésze hatályát veszti. 

34. A Megállapodás 11.2. pontja „tárgyév január 31-napjáig” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe a „a Kotv. 102. § (11) bekezdésében meghatározott fenntartói intézkedési határidőt 
megelőző 2 hónappal korábban” mondatrész lép, hatályát veszti továbbá az „arra a tényre 
figyelemmel, hogy a Társulás megszűnése az ÁMK alapító okiratának módosítását teszi 
szükségessé, melyet megelőző eljárás alapján az erről szóló döntést Perkáta Nagyközség 
Önkormányzatának tárgyév március hónap utolsó munkanapjáig kell meghoznia” mondatrész. 

II.

A Képviselőtestület az I. pontban foglalt módosítással a Társulási Megállapodást egységes 
szerkezetbe  foglalja,  s  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  a  módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást kézjegyükkel lássák el, felhatalmazza 
továbbá  a  Polgármestert,  hogy  a  Ttv.  20.  §  (1)  bekezdése  szerint  annak  Fejér  Megyei 
Kormányhivatal Vezetője részére 15 napon belül történő megküldésére.

Felelős:   Kossa Lajos polgármester
                Nagy András Botond jegyző
Határidő: azonnal
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Kossa Lajos polgármester
Aki egyetért az Aba Sámuel Általános Iskola, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv 
megszüntetésével, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

70/2011. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Aba  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Aba  Sámuel 
Általános  Iskola,  mint  helyi  önkormányzati  költségvetési  szerv  megszűntetésére 
vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:  

I. 

Aba  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  az  Aba  –  Soponya  Közoktatási 
Intézményi  Társulás  2011.  július  31-i  hatályú  megszüntetésére  s  az  általános  iskolai 
közoktatási feladata megvalósítására 2011. augusztus 1-jei hatállyal Perkáta – Nagykarácsony 
Közoktatási Intézményi Társuláshoz történő csatlakozására tekintettel az általa alapított

Aba Sámuel Általános Iskola

közoktatási intézményt a 80/2008. (VIII.28.) számú – s valamennyi módosítását tartalmazó 
határozat egyidejű – hatályon kívül helyezésével 

2011. július 31-i hatállyal,

mint helyi önkormányzati költségvetési szervet megszünteti.

II.

A Képviselő-testület  az  Aba  Sámuel  Általános  Iskola  megszüntető  okiratát  a  következők 
szerint adja ki:

Aba Sámuel Általános Iskola
megszüntető okirata

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az  „államháztartásról” szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. – Áht. – 96. § (1) és (2) bekezdése, s az „államháztartás működési rendjéről” 
szóló 282/2009. (XII.19.) Korm. sz. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
az  Aba  Sámuel  Általános  Iskola,  mint  önkormányzati  költségvetési  szerv  megszüntető 
okiratát 2011. július 31-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az Intézmény neve: Aba Sámuel Általános Iskola

székhelye: 8127 Aba, Szent István király tér 7. sz.
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2. A megszűntetésről rendelkező határozat száma:
Aba Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete  70/2011.  (V.30.)  számú 
határozata

3. Az Intézmény irányító szerve: Aba  Nagyközség  Önkormányzat 
Képviselőtestülete

székhelye: 8127 Aba, Rákóczi út 12. sz.

4. Az Intézményt megszüntető szerv neve: Aba  Nagyközség  Önkormányzat 
Képviselőtestülete

székhelye: 8127 Aba, Rákóczi út 12. sz.

5. Az intézmény megszüntetése az 1992. évi XXXVIII. tv. – Áht. – 95. § (2) és (5) bekezdése 
alapján történik. Az Intézmény oly módon szűnik meg, hogy:

⋅ az Áht. 95. § (5) bekezdése alapján abból a 8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 5. sz. alatti 
telephelyen működő Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola kiválik, 

⋅  a 8127 Aba, Szent István király tér 7. sz. alatti intézményi székhelyen és 8127 Aba, 
Béke  tér  1/A.  sz.  alatti  telephelyen  működő  Intézmény  nem  működik  azonban 
önállóan tovább; egyidejűleg beolvad a Perkáta – Nagykarácsony – Aba Közoktatási 
Intézményi  Társulás  által  fenntartott  Perkáta  –  Nagykarácsony  –  Aba  Általános 
Művelődési Központ közoktatási intézménybe.

6. A megszüntetett Intézmény vagyoni jogutódjai: 

6.1. Az Aba Sámuel Általános Iskola székhelyintézménye és abai telephelye tekintetében a 
megszüntetett  intézmény  vagyona  feletti  rendelkezési  jog  Aba  Nagyközség 
Önkormányzatát,

6.2. Az Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola 
tekintetében a vagyon feletti rendelkezési jog Soponya Nagyközség Önkormányzatát 
illet meg.

7. A megszüntetett Intézmény alapfeladatait a jövőben: 

7.1. A Perkáta – Nagykarácsony – Aba Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott 
Perkáta – Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ, annak Aba Sámuel 
Tagiskolája – 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 3., 8127 Aba, Szent István király tér 7., 8127 
Aba, Béke tér 1/A. sz. –,

7.2. Soponya  Nagyközség  Önkormányzata  által  önállóan  fenntartott  Gróf  Zichy  János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – 8123 Soponya, Dózsa Gy. 
u. 5. sz. – látja el.

8. A megszüntetett Intézményben foglalkoztatottak jogviszonya: 

8.1. Az Intézmény 8127 Aba, Szent István király tér 7. sz. alatti székhelyintézményben és a 
8127  Aba,  Béke  tér  1/A.  sz.  alatti  telephelyen  foglalkoztatottak  jogviszonya 
munkáltatói jogutódlással a Perkáta – Nagykarácsony – Aba Közoktatási Intézményi 
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Társulás  által  fenntartott  Perkáta  –  Nagykarácsony  –  Aba  Általános  Művelődési 
Központ munkáltatói jogutódnál fennáll.

8.2. Az Intézmény 8123 Soponya,  Dózsa Gy.  u.  5.  sz.  alatti  telephelyén  működő Gróf 
Zichy  János  Általános  és  Művészeti  Tagiskolában  foglalkoztatottak  jogviszonya 
munkáltatói jogutódlással Soponya Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Gróf 
Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fennáll.

8.3. Az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatójának magasabb vezetői megbízatását 2011. 
július 31.-napjával a Képviselő-testület visszavonja azon tényre figyelemmel, hogy az 
Intézmény, mint önálló helyi önkormányzati költségvetési szerv megszűnik.

9. Az Intézmény vezetője 2011. július 31.-napjáig az Intézmény 2011. évi költségvetése 
előirányzatai időarányos összegeinek erejéig jogosult kötelezettségvállalásra. 

10. Az Intézmény tanulóinak jogviszonya: 

 10.1. Az Intézmény 8127 Aba, Szent István király tér 7. sz. alatti székhelyintézményében és 
a 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatti telephelyen oktatott tanulók jogviszonya a Perkáta 
– Nagykarácsony – Aba Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Perkáta – 
Nagykarácsony  –  Aba  Általános  Művelődési  Központnál,  annak  Aba  Sámuel 
Tagiskolájában változatlanul fennáll, a tanulói jogviszonyok jogfolytonosak.

10.2. Az Intézmény 8123 Soponya,  Dózsa Gy.  u.  5.  sz.  alatti  telephelyén  működő Gróf 
Zichy  János  Általános  és  Művészeti  Tagiskolában  oktatott  tanulók  jogviszonya 
Soponya  Nagyközség  Önkormányzata  által  fenntartott  Gróf  Zichy  János  Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási  Intézményben fennáll,  a tanulói  jogviszonyok 
jogfolytonosak.

III. 

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 
Intézmény, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 10 napon belül 
a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg s kérje 2011. július 
31-i hatállyal a törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követő 10 nap. 

Kossa Lajos polgármester
Aki egyetért  az Aba Sámuel Általános Iskola magasabb vezetői megbízása visszavonására 
vonatkozó határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

71/2011. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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Aba  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  megtárgyalta  a  „Aba  Sámuel 
Általános  Iskola magasabb vezetői  megbízása  visszavonására  ” vonatkozó javaslatot, 
melynek alapján az alábbi döntést hozza:

I. 

Aba  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  Kasó  László  Úr  az  Aba  Sámuel 
Általános  Iskola  Igazgatója  141/2007.  (X.10.)  számú  határozatával  módosított  64/2007. 
(VI.28.)  számú  határozattal  megállapított  2007.  július  1-napjától  2012.  július  31-napjáig 
terjedő  magasabb  vezetői  megbízását  a  „közalkalmazottak  jogállásáról”  szóló  1992.  évi 
XXXIII.  tv.  23. § (5) bekezdése alapján 2011. július 31-napjával visszavonja azon tényre 
figyelemmel, hogy 2011. július 31-napján az Aba Sámuel Általános Iskola, mint önálló helyi 
önkormányzati költségvetési szerv megszűnik.

A  magasabb  vezetői  megbízás  visszavonása  Kasó  László  Úr  határozatlan  időtartamú 
közalkalmazotti jogviszonyát nem érinti. 

II. 

A  Képviselőtestület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  magasabb  vezetői  megbízás 
visszavonásáról Kasó László Igazgató Urat értesítse. 

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2011. július 31. 

Kossa Lajos polgármester
Aki  egyetért  a  Perkáta-Nagykarácsony  Általános  Művelődési  Központ  Alapító  Okirata 
módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

72/2011. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Perkáta – Nagykarácsony 
Általános  Művelődési  Központ  Alapító  Okirata  módosítására”  vonatkozó  előterjesztést, 
melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:

Aba Nagyközség Önkormányzata a Perkáta – Nagykarácsony Általános Művelődési Központ 
Alapító  Okirata  módosításában  foglaltakat  megismerte,  azzal  egyetért,  annak  az  alapítói 
jogokkal felruházott irányító szerv: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 
általi  elfogadását  s  a  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okirat  kiadását 
javasolja.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2011. május 31.

Scheier Zsolt polgármester
Aki  egyetért  a  Perkáta-Nagykarácsony  Általános  Művelődési  Központ  Alapító  Okirata 
módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

29



A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

21/2011. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Nagykarácsony  Község  Önkormányzata  Képviselőtestülete  megtárgyalta  a  Perkáta  – 
Nagykarácsony  Általános  Művelődési  Központ  Alapító  Okirata  módosítására”  vonatkozó 
előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:

Nagykarácsony Község Önkormányzata  a  Perkáta  – Nagykarácsony Általános Művelődési 
Központ  Alapító  Okirata  módosításában  foglaltakat  megismerte,  azzal  egyetért,  annak  az 
alapítói  jogokkal  felruházott  irányító  szerv:  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata 
Képviselőtestülete  általi  elfogadását  s  a  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító 
Okirat kiadását javasolja.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester
Határidő: 2011. május 31.

Somogyi Balázs polgármester
Aki  egyetért  a  Perkáta-Nagykarácsony  Általános  Művelődési  Központ  Alapító  Okirata 
módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

57/2011. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  megtárgyalta  a  „Perkáta  – 
Nagykarácsony  Általános  Művelődési  Központ  Alapító  Okirata  módosítására” 
vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:

I.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselőtestülete az „államháztartásról”  szóló 1992. 
évi  XXXVIII.  tv.  90.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  Perkáta  –  Nagykarácsony 
Közoktatási Intézményi Társulás Megállapodása I. számú módosítására tekintettel – a Perkáta 
- Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát  -Nagykarácsony Község 
Önkormányzata  Képviselőtestülete  és  Aba  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete 
egyetértésével - 2011. augusztus 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az  egységes  szerkezetű  Alapító  Okiratot  megállapító  határozat  bevezetője  első 
bekezdésében  „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi 
CV. tv. 2. § (2) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében, továbbá” mondatrésze hatályát 
veszti, s a bevezető az első bekezdést követően kiegészül az alábbi második bekezdéssel, 
mellyel a második bekezdés harmadik bekezdésre módosul:

„Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  Perkáta-Nagykarácsony 
Közoktatási  Intézményi  Társuláshoz  Aba  Nagyközség  Önkormányzata  csatlakozására 
tekintettel  az  Általános  Művelődési  Központot  átszervezi,  -  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzata  Képviselőtestülete  és  Aba  Nagyközség  Önkormányzata 
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Képviselőtestülete  előzetes  egyetértésével  –  az  Alapító  Okiratot  2011.  augusztus  1-i 
hatállyal módosítja, mely módosítást a dőlt betűs szedés jelöli.”  

Továbbá  a  harmadik  bekezdés  a  „Nagykarácsony  Község  Önkormányzata 
Képviselőtestülete”  mondatrészt  követően  kiegészül  az  „és  Aba  Nagyközség 
Önkormányzata  Képviselőtestülete”  mondatrésszel,  továbbá  a  költségvetési  szerv 
elnevezése  „Perkáta  –Nagykarácsony  Általános  Művelődési  Központ”  elnevezésről 
„Perkáta-Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ” elnevezésre módosul. 

2. Az  Alapító  Okirat  bevezetője  a  „Képviselőtestülete,  mint”  mondatrészt  követően 
kiegészül az „alapítói jogokkal felruházott” mondatrésszel. 

3. Az Alapító Okirat bevezetőjében, 1., 7.1., 7.2., 8.1., 8.2., 13. pontjában a költségvetési 
szerv elnevezése „Perkáta –Nagykarácsony Általános Művelődési Központ” elnevezésről 
„Perkáta-Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ” elnevezésre módosul. 

4. Az  Alapító  Okirat  2.1.  pontjában  a  telephelyek  felsorolása  kiegészül  az  alábbi 
telephelyekkel:

„8127 Aba, Szent István király tér 7.
  8127 Aba, Béke tér 1/A. 
  8127 Aba, Dózsa Gy. út 105. „

5. Az  Alapító  Okirat  3.  pontja  „Jelen  Alapító  Okiratot  jóváhagyó  határozat  száma” 
mondatrésze  hatályát  veszti,  helyébe  „Az Alapító Okirat  I.  sz.  módosítását  jóváhagyó 
határozat száma:” mondatrész lép, mely 3.1. pont számozást nyer, s a 3. pont kiegészül az 
alábbi 3.2. ponttal:

„3.2. A 2011. augusztus 1-i hatályú módosítást jóváhagyó határozat száma:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
57/2011. (V.30.) számú határozata”

6. Az  Alapító  Okirat  4.  pontja  első  bekezdése  szövegezése  „A  költségvetési  szerv” 
mondatrészt  követően  kiegészül  az  „alapítói  jogokkal  felruházott”  mondatrésszel, 
továbbá  második  bekezdésében  a  közös  fenntartó  megnevezése  „Perkáta-
Nagykarácsony – Aba Közoktatási Intézményi Társulás” megnevezésre módosul.

7. Az Alapító Okirat 6. pontjában a „közintézmény” megjelölés hatályát veszti. 

8. Az Alapító Okirat 8. pontja kiegészül az alábbi 8.3.-8.4. pontokkal

„8.3. Az Általános Művelődési Központ 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatti telephelyen 
Tagiskolát  működtet  Perkáta  –  Nagykarácsony  -  Aba  ÁMK  Aba  Sámuel 
Tagiskola elnevezéssel. 

• általános iskolai évfolyamok száma:  8     – 1-8. évfolyam –

• A Tagiskolába felvehető legmagasabb tanulólétszám: 
- 8127 Aba, Szent István király tér 7. sz.: 450 tanuló.
- 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz.: 150 tanuló.
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8.4. Az  Általános  Művelődési  Központ  8127  Aba,  Dózsa  Gy.  u.  105.  sz.  alatti 
telephelyen  Tagóvodát  működtet  Perkáta  –  Nagykarácsony  -  Aba  ÁMK 
Hétszínvirág Tagóvoda elnevezéssel. 

• Óvodai csoportok száma: 7 csoport

• Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 175 fő.”

9. Az Alapító Okirat 9. pontja kiegészül „és Aba Nagyközség” megnevezésével. 

10. Az  Alapító  Okirat  10.  pontja  „Tevékenységének  jellege  alapján  közszolgáltató,  a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint” mondatrésze hatályát veszti.

11. Az Alapító Okirat 11. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„Ellátja  továbbá  Perkáta  közigazgatási  területén  a  könyvtári  szolgáltatási  és 
közművelődési feladatokat.„

12. Az Alapító Okirat 12.1. pontja címe „2010. január 1-től” mondatrésze, s a 12.2. és 12.3. 
pontok címe hatályát veszti. A 12.2. és 12.3. pontban szereplő „kiegészítő szakfeladatok 
a 12.1. pontban lévő táblázat részévé válnak, egyidejűleg a szakfeladatok sorszámozása 
12.1.1.-12.1.30. sorszám alatt kijavításra kerülnek. 

Az Alapító Okirat 12.1.4., 12.1.5., 12.1.8., 12.1.10., 12.1.313. és  12.1.24. pontjai
szövegezése az „Ezen belül az intézményben” mondatrészt követően kiegészül a „2011.
augusztus 31-ig:” mondatrésszel,  továbbá az alábbi utolsó bekezdéssel:

„2011. szeptember 1-től:
-testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd.”

13. Az Alapító Okirat 13. pont utolsó bekezdése szövegezése a „Közoktatási Intézményi 
Társulás  létrehozása”  mondatrészt  követően  kiegészül  a  „s  ahhoz  Aba  Nagyközség 
Önkormányzata Képviselőtestülete csatlakozása” mondatrésszel. 

14. Az Alapító Okirat 14. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak jogviszonyára a Ptk. rendelkezései
az irányadóak.„

15. Az  Alapító  Okirat  15.  pontja  kiegészül  az  alábbi  15.6.-15.7.  pontokkal,  mellyel 
egyidejűleg a 15.6.-15.7. pontok számozása 15.8.-15.9. pont számozásra módosulnak: 
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„15.6. Az abai 1135/2 hrsz-ú 8127 Aba, Szent István király tér 7. és az abai 494 hrsz-
ú 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatt fekvő ingatlanok, melyben az Aba Sámuel 
Tagiskola működik.

15.7. Az abai 367 hrsz-ú 8127 Aba, Dózsa Gy. út 105. sz. alatti ingatlan, melyben a 
Hétszínvirág Tagóvoda nyert elhelyezést. „

16. Az Alapító Okirat 15.8. pontja „Nagykarácsony Község Önkormányzata” mondatrészt 
követően  kiegészül  „a  15.6.  és  15.7.  pontban  nevesített  ingatlanok  és  bennük  lévő 
berendezések s ingóságok Aba Nagyközség Önkormányzata” mondatrésszel. 

17. Az Alapító Okirat 15.9. pontja „mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulási tagjait 
együttesen illeti meg” mondatrésze hatályát veszti,  helyébe az alábbi szövegezés lép:

„A 15.6. és 15.7. pont alatti  vagyontárgyak feletti  rendelkezési  jog Aba Nagyközség 
Önkormányzatát illeti meg, a 2011. augusztus 1-napját követő társult Önkormányzatok 
általi  közös  beruházásból,  beszerzésből  származó  vagyonnövekmény  Perkáta-
Nagykarácsony  –  Aba  Közoktatási  Intézményi  Társulás  tulajdonát  képezi  a  társult 
Önkormányzatok együttes rendelkezési joga mellett. „  

18. Az Alapító Okirat 16. pontja kiegészül az alábbi első mondattal:

„Az ingóvagyont az Általános Művelődési Központ leltára tartalmazza. „

II.

A Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát az I. pontban foglalt 
módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe foglalja, 
felhatalmazva a Polgármestert és a Jegyzőt annak kiadására. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
  Dr. Lakos László jegyző

Határidő: döntést követő 10 nap

III.

A  Képviselőtestület  utasítja a jegyzőt, hogy a Perkáta – Nagykarácsony – Aba Közoktatási 
Intézményi Társulás I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megállapodását, s az 
Általános  Művelődési  Központ  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratát  a  Magyar 
Államkincstár  Fejér  Megyei  Igazgatósága  részére  10  napon  belül  történő  megküldése 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Lakos László jegyző
Határidő: döntést követő 10 nap

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm a résztvevőknek, hogy ebben a gyors munkában partnerek voltak. A legfontosabb 
nem az időfaktor volt, hanem a három településen annak a szándéknak a megvalósulása mind 
a képviselő-testületekben, illetve az oktatási intézmények vezetésében, amely segítségével az 
oktatási, nevelési feladatok minél magasabb színvonalon tudnak létrejönni.
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Scheier Zsolt polgármester
Köszöntöm Aba Nagyközség Önkormányzatát a társulásban. A további munkához sok sikert 
kívánok.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás a képviselő-testületi ülést bezárom.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester az ülést 18:30 
perckor bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
  polgármester         jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bogó Ferenc László Kovács Ferenc
        képviselő     képviselő
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