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BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÜLÉS 

ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

57/2012. (XII.10.) Önkormányzati 

határozat  
a Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratának elfogadása 

58/2012. (XII.10.) Önkormányzati 

határozat  

Az oktatási feladatok állam általi 

átvételével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

 

 

KAJDACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 

ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

72/2012. (XII.10.) Önkormányzati 

határozat  
a Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratának elfogadása 

73/2012. (XII.10.) Önkormányzati 

határozat  

Az oktatási feladatok állam általi 

átvételével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

 

 

 

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE AZ ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

82/2012. (XII.10.) Önkormányzati 

határozat  

Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala megszüntetése 

83/2012. (XII.10.) Önkormányzati 

határozat  
a Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratának elfogadása 

84/2012. (XII.10.) Önkormányzati 

határozat  

Az oktatási feladatok állam általi 

átvételével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

 

 

 

SÁRSZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE AZ ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

73/2012. (XII.10.) Önkormányzati 

határozat  
a Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratának elfogadása 

74/2012. (XII.10.) Önkormányzati 

határozat  

Az oktatási feladatok állam általi 

átvételével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Bikács Község Önkormányzata,  Kajdacs Község Önkormányzata, Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzata, valamint Sárszentlőrinc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2012. december 10-én 17.00 órai kezdettel megtartott  

 együttes üléséről 

 

Az ülés helye: Közművelődési és Sportlétesítmények Központja Klubhelyisége.  

  Nagydorog, Kossuth L. u. 67/b. 

 

Jelen vannak: 

 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Varga János polgármester 

2. Farkas Ferencné alpolgármester 

3. Antal Zsolt 

4. Ifj. Jaksa János 

5. Kutai László képviselők 

 

 

Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Boda János polgármester 

2. Horváth Tibor alpolgármester 

3. Dr. Kovács Béla 

4. Pamukiné Kovács Andrea 

5. Szilágyi Péter képviselők 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Veres Imre polgármester 

2. Böndörné Jaksa Judit  alpolgármester 

3. Hosnyánszki Jánosné 

4. Jankovics Lászlóné 

5. Sági János 

6. Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:  

 

1. Demény Károly polgármester 

2. Csonka József alpolgármester 

3. Bocsorné Szigeti Ágnes 

4. Deményné Ispán Mária 

5. Győri Jánosné Madár Szilvia 

6. Kovácsné Májlinger Ágnes 

7. Pál Jánosné képviselők 
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Tanácskozási joggal jelen van:   

 

- dr. Sátor Vera jegyző ( Bikács,Nagydorog, Sárszentlőrinc ) 

- dr. Baranyai Eszter körjegyző ( Kajdacs ) 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: A képviselő-testületek együttes ülését megnyitja, 

köszönti a megjelenteket. 

A lebonyolítás egyszerűsítése érdekében kéri, hogy bízzák meg a képviselő-testületek az ülés 

koordinálásával és levezetésével. 

 

A képviselő-testületek valamennyien egyhangúlag egyetértenek azzal, hogy az ülést Veres 

Imre, Nagydorog Nagyközség Polgármestere vezesse le és koordinálja. 

 

 

A HATÁROZATKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA: 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kéri a jelen lévő polgármestereket, hogy állapítsák 

meg a testületük határozatképességét. 

 

Varga János polgármester, Bikács: A megválasztott 5 fő képviselőből jelen van 5 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. 

 

Boda János polgármester, Kajdacs: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 5 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 6 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. 

 

Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 

7 fő. A képviselő-testület határozatképes. 

 

 

 

A NAPIREND ELFOGADÁSA: 

 

1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala megszüntető  

okiratának, valamint a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának  

elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó:  Veres Imre polgármester 

 

 

2/ Az oktatási feladatok állam általi átvételével kapcsolatos döntések meghozatala. 

(Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem a polgármestereket, hogy a mai ülés 

napirendi javaslatát a meghívóban foglaltak szerint fogadtassák el.  
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Varga János polgármester, Bikács: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontokat. 

 

Boda János polgármester, Kajdacs: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontokat. 

 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi 

pontokat. 

 

 

Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: Kérem a meghívóban közölt napirendi 

javaslat elfogadását. 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi 

pontokat. 

 

 

 

N A P I R E N D :  

 

 

1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala megszüntető  

okiratának, valamint a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának  

elfogadása.  

Előadó:  Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri dr. Sátor Vera jegyzőt, hogy röviden szóban is ismertesse 

az előterjesztést.  

 

dr. Sátor Vera jegyző ( Bikács, Nagydorog, Sárszentlőrinc ): Tárgyév szeptember-október 

hónapjaiban úgy döntöttünk, hogy négy másik önkormányzattal együtt 2013. március 2-től – 

de amennyiben a lehetőségek engednék, úgy 2013. január 1-től – létrehoznánk a Nagydorogi 

Közös Önkormányzati Hivatalt. 

Ahhoz, hogy ezt az új költségvetési szervet megalapíthassuk, először meg kell szüntetnünk a 

jelenlegi polgármesteri hivatalainkat, körjegyzőségeinket. Ez Nagydorog és Pálfa 

önkormányzataira jelent döntéskényszert. 
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A megszüntetés alapja a megszüntető okirat elfogadása. 

A megszüntetés – a jelenlegi tudomásunk szerint - jogutódlással történik. A megszüntetendő 

polgármesteri hivatalok általános jogutódja a létrehozandó Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal lesz. 

A megszüntetés miatt a megszűnő hivatalokat a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásából törölni kell. Ennek alapja az elfogadott megszüntető okirat lesz, amit az 

elfogadást követő 8 napon belül egy törlési kérelemmel meg kell küldeni a Kincstár részére, 

amely 2012. december 31-vel törli a hivatalokat a nyilvántartásából. Az alapító okirat 

tartalmát szintén az Ávr., annak 5. §-a rögzíti. Ennek alapján készült a csatolt alapító okirat 

tervezete is. 

Az alapító okiratot mind az öt alapítónak el kell fogadnia, ezután 8 napon belül bejegyzési 

kérelemmel meg kell küldeni a Kincstárnak, amely a bejegyzésről határoz.   

Ez azért is fontos, mert jövő év első napjával ki kell adni a szervezeti és működési 

szabályzatot, át kell adni a munkatársak részére a munkaköri leírásokat. 

Ezt követően kezdheti meg működését az új hivatali szervezet. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületeket, amennyiben a Magyar Államkincstár felé minimális 

módosításra lenne szükség abban az esetben úgymond „ szabadkezet” kapjon, ne kelljen a 

képviselő-testületeket ezért ismételten összehívni. 

Költségvetési törvénytervezet: zárószavazási módosító indítvány került benyújtásra. 

Sajnos a kisebb települések ezáltal hátrányt szenvednének a létszámkeret megállapítása 

vonatkozásában.  Beszéltünk már 19 főről, mely jelen módosító indítvány alapján az 5 

település vonatkozásában 16 fő lenne. 

A finanszírozást figyelembe véve, ha átlagban számolunk, akkor kb. 20 főt tudnánk 

alkalmazni, de erre vonatkozóan ki kell dolgozni egy költségvetést. 

Azt viszont jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ha elég a 20 főre a finanszírozás a kormány 

engedi e a létszámkeret növelését. 

 

Január 1-én kissé bizonytalan lesz a kezdés, ugyanis informatikai átcsoportosításokra, 

munkaköri átadásokra kerül sor. 

Bízik benne, hogy kedvező lesz a létszám alakulása. TÖOSZ –tól 2012. december 4-én 

érkezett egy észrevételt kérő levél, melynek a 4. pontjában foglalt létszám táblázatra reagáltak 

a polgármester úrral. 

-Az Országgyűlés honlapján jelenleg is elérhető a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság 

által benyújtott T/7655/425. számú módosító indítványt 2012. december 3-án elfogadta az 

Országgyűlés, mely szerint az elismert hivatali létszámok kedvezőbben alakultak, mint 

aTÖOSZ által megküldött táblázatban-. 

 

Már a 19 fős létszám is megkérdőjelezi azt, hogy azonos színvonalon tudjuk-e a továbbiakban 

is működtetni a helyi közigazgatást, de a 16 fős létszám teljes mértékben ellehetetlenítené a 

helyzetünket és a hozzánk forduló ügyfelek ügyintézési lehetőségeit.  

A képet tovább árnyalja, hogy utóbbi – a Belügyminisztérium által egyeztetésre küldött - 

létszámtáblázat szerint, ha Nagydorog város lenne, nem nagyközség – de természetesen 

azonos, vagy közel azonos feladatokkal – 27 fős elismert létszámra kapna finanszírozást.  

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e  

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

Nagydorog képviselő-testületétől kéri az írásban előterjesztett Polgármesteri Hivatal 

megszüntetésére vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

82/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntetése 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 31. napjával 

elhatározza Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

megszüntetését. A Képviselő-testület megszüntető/átalakító okiratot az előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja.  

 

2. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a megszüntetett költségvetési 

szerv feladatainak ellátásáról 2013. január 1-től a Bikács Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete valamint Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

által létrehozandó önállóan működő és gazdálkodó Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

útján gondoskodik. 

3. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatellátáshoz használt 

ingó és ingatlan vagyont a 2. pont szerinti létrehozandó költségvetési szerv használatába adja 

2013. január 1-től. 

4. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a feladatátszervezéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására, továbbá a kapcsolódó 

adminisztratív intézkedések megtételére. 

 

Határidő: a törlési kérelem Magyar Államkincstár részére való megküldésére: a határozat 

elfogadását követő 8 nap, egyebekben: 2012. december 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Kéri az érintett polgármestereket, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 

elfogadására vonatkozó határozati javaslatot szavaztassák meg a képviselő-testületükkel. 

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

57/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 

 

1. Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8. §a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint (2) bekezdésében 

foglalt jogkörében a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Varga János polgármester 
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Boda János polgármester, Kajdacs: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

72/2012. (XII.10. önkormányzati határozat 

 

a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 

 

1. Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8. §a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint (2) bekezdésében foglalt 

jogkörében a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Boda János polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag ,6 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

83/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

 

a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8. §a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint (2) bekezdésében 

foglalt jogkörében a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakról a 

kivonat megküldésével a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát értesítse, egyidejűleg 

az elfogadott alapító okirat megküldésével kérelmezze a költségvetési szervek törzskönyvi 

nyilvántartásba vételét.  

Határidő:  azonnal 

a 3. pont tekintetében:  az elfogadást követő 8 napon belül 

Felelős:  Veres Imre polgármester  

 



 9 

Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: Kérem az írásban előterjesztett határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

73/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

 

a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 

 

1.Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8. §a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint (2) bekezdésében 

foglalt jogkörében a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Demény Károly polgármester 

 

 

2/ Az oktatási feladatok állam általi átvételével kapcsolatos döntések meghozatala. 

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Átadja a szót dr. Sátor Vera jegyzőnek. 

 

dr. Sátor Vera jegyző Bikács, Nagydorog, Sárszentlőrinc: Az Országgyűlés 2012. 

november 30-án elfogadta a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati intézmények 

állami fenntartásba vételéről szóló T/8888. számú törvényjavaslatot, melynek 2. §-a szerint a 

többcélú intézmények alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal akként kell módosítani, 

hogy az intézmény ettől az időponttól kezdődően kizárólag önkormányzati feladatot lásson el. 

A 3. § értelmében ugyanezen időponttal módosítani szükséges a társulásban fenntartott 

többcélú intézmények fenntartására vonatkozó társulási megállapodásokat is, azonos okok 

miatt. 

A társulások ugyanakkor még 2013. június 30-ig változatlan feltételekkel működhetnek, eddig 

az időpontig kell elvégezni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti 

felülvizsgálatot, azaz eddig az időpontig kell majd dönteni arról, hogy továbbra is társulásban 

kívánja-e működtetni az óvodát az önkormányzat, vagy önállóan alapít és tart fenn 

intézményt. 

Az olyan társulási megállapodásokat, amelyek csak oktatási feladatra köttettek, okafogyottá 

válásuk miatt értelemszerűen meg kell szüntetni az iskola állam részére történő átadásával 

egyidejűleg. 

Mindezek mellett a javaslat szerint 2012. december 15-ig az oktatási feladatok átadásához 

kapcsolódóan az iskolák állam részére történő átadásáról megállapodást kell kötni. Ehhez 

2012. december 10-ig a képviselő-testületnek felhatalmazást kell adnia a polgármester 

számára a tárgyalások lefolytatására és a megállapodás megkötésére. 

Mivel a többcélú intézmény átalakul óvodává, az intézményvezetői státusz betöltésére az erre 

irányuló pályázati eljárás eredményes lezárultáig, de legfeljebb a tárgy tanévre szükséges 

megbízni a székhelyen foglalkoztatott jelenlegi intézményegység vezetőt. 
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Az állami oktatás szervezeti keretei, részletszabályai a törvényjavaslat elfogadásának 

időpontjában még nem ismertek, így előfordulhat, hogy ez ügyben tárgyévben még további 

döntések meghozatalára is szükség lehet. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 

van e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

 

Kéri az érintett polgármestereket, hogy a határozati javaslatot szavaztassák meg a képviselő-

testületükkel. 

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

58/2012. (XII. 10. ) önkormányzati határozat 

Az oktatási feladatok állam általi átvételével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1. Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchényi Sándor Általános 

Iskola 3. módosító okiratát az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal 

elfogadja.  

2. Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nagydorog és Bikács”        

Közoktatási Intézményi Társulást az előterjesztés mellékletét képező megállapodás 

szerint 2012. december 31. napjával megszünteti.  

Határidő: az 1. pont tekintetében: 2013. január 1., a 2. pont tekintetében: 2012. december 31.,  

Felelős:Varga János polgármester 

 

 

Boda János polgármester, Kajdacs: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

73/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat 

Az oktatási feladatok állam általi átvételével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1. Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchényi Sándor Általános 

Iskola 3. módosító okiratát az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal 

elfogadja.  

2. Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog -  Kajdacs 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását  az előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.  
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3. Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az önkormányzat általános 

iskolai oktatási feladatainak állam általi átvételével kapcsolatos, az előterjesztés 

mellékletét képező „a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével 

összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám 

átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 

kötelezettségek megosztásáról” szóló megállapodás részleteinek kialakításával 

kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, továbbá a megállapodás megkötésére 

felhatalmazza a polgármestert.  

4. Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 1-től működő 

Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával a köznevelési feladatot ellátó 

egyes önkormányzati intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a 2012/2013. 

tanévre megbízza Hosnyánszki Jánosnét, a Széchényi Sándor Általános Iskola és 

Óvoda nagydorogi óvodai intézményegységének vezetőjét.  

Határidő: az 1-2. és az 4. pontok tekintetében: 2013. január 1., a 3. pont tekintetében: 

azonnal 

     Felelős: Boda János polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

84/2012. (XII. 10. önkormányzati határozat 

Az oktatási feladatok állam általi átvételével kapcsolatos döntések meghozatala 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchényi Sándor 

Általános Iskola 3. módosító okiratát az előterjesztés mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja.  

2. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog -  

Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását  az 

előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.  

3. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nagydorog és 

Bikács” Közoktatási Intézményi Társulást az előterjesztés mellékletét képező 

megállapodás szerint 2012. december 31. napjával megszünteti.  

4. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  az önkormányzat 

általános iskolai oktatási feladatainak állam általi átvételével kapcsolatos, az 

előterjesztés mellékletét képező „a köznevelési intézmények állami fenntartásba 

vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  

létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
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kötelezettségek megosztásáról” szóló megállapodás részleteinek kialakításával 

kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, továbbá a megállapodás megkötésére 

felhatalmazza a polgármestert.  

5. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 1-től 

működő Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával a köznevelési 

feladatot ellátó egyes önkormányzati intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 

2012. évi CLXXXVIII törvény 2. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a 

2012/2013. tanévre megbízza Hosnyánszki Jánosnét, a Széchényi Sándor Általános 

Iskola és Óvoda nagydorogi óvodai intézményegységének vezetőjét.  

Határidő: az 1-2. és az 5. pontok tekintetében: 2013. január 1., a 3. pont tekintetében: 

2012. december 31., a 4. pont tekintetében: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: Kérem az írásban előterjesztett határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

74/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat 

Az oktatási feladatok állam általi átvételével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1. Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az önkormányzat 

általános iskolai oktatási feladatainak állam általi átvételével kapcsolatos, az 

előterjesztés mellékletét képező „a köznevelési intézmények állami fenntartásba 

vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  

létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 

kötelezettségek megosztásáról” szóló megállapodás részleteinek kialakításával 

kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, továbbá a megállapodás megkötésére 

felhatalmazza a polgármestert.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Demény Károly polgármester 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén, Veres Imre, Nagydorog Nagyközség Polgármestere 

megköszöni a részvételt a jelenlévőknek, majd a képviselő-testületek együttes ülését 

18.15 órakor befejezettnek nyilvánítja. 
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Kmft. 

 

 

Bikács Község Önkormányzata: 

 

 

Varga János 

polgármester 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata: 

 

 

Veres Imre 

polgármester 

 

dr. Sátor Vera 

jegyző 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzata: 

 

 

                         Demény Károly 

                           polgármester 

 

 

 

 

Kajdacs Község Önkormányzata: 
 

 

                       Boda János 

                       polgármester 

 

 

 

                   dr. Baranyai Eszter 

                            körjegyző 

 

  

 

 

  

 


