
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 
Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28.-i 

üléséről.  
 
 
Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Farkas László, Mikola Miklós 

Krisztián és Maróti János képviselők, valamint Veszner József körjegyző és 
dr. Varga Katalin pénzügyi előadó.  

 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja 
jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. A módosított napirendi javaslatot a testület 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja: 
 
 
 

17/2011. (II.28.) határozat 
 
 

Napirendi pontok: 
 

1./ A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
2./ Rinyamenti kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
4./ Az iparűzési adóról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Veszner József körjegyző 

 
5./ Nagyatádi Közoktatási Intézménnyel kapcsolatos ügyek. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
6./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2004. (IX. 13.) 
rendelet módosítása. 
Előadó: Veszner József körjegyző 

 
7./ Egyéb ügyek. 
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1./ A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester arról tájékoztat, hogy az első forduló 13 milliós hiányát 5 millió körülire 
vitték le, mivel számoltak a mintegy 8 milliós pénzmaradvánnyal is. A reálisan tervezett hiány 
esélyt adhat az ÖNHIKI-s támogatásra is, mondja. 
 
Tájékoztat arról is, hogy az orvosi rendelő akadálymentesítésére tervezett 3 milliós 
felhalmozási kiadást 600 ezer forinttal csökkentették, mivel ezen összeg képezi az óvoda 
felújítás Nagyatádnak átadandó saját erős részét. Javasolja a költségvetés elfogadását 
 
Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő rendeletet alkotja meg: 
 
 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2011. (III.1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
 
 
2./ Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
 
 
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester az írásos határozati javaslatokat szavazásra bocsátja, és a testület azok 
mindegyikét 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő 
határozatokat hozza: 
 
 
 

18/2011 (II.28.) határozat 
 

A képviselő testület a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 
Társulási Tanácsa  Társulási Megállapodását az alábbi módosításokkal elfogadja: 
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V. fejezet: a többcélú társulás szervezeti rendszere 

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

 

9.) Az intézményi ellátás igénybevétele: 

Az intézmény által végzett szociális ellátás iránti igényt a székhely és az 
intézményegység helye szerinti településeken az intézményvezetőnél, illetve az 
intézményegység vezetőnél, a többi településen a polgármesternél kell 
benyújtani.  
Az intézményi ellátás igénybevételéről az intézmény vezetője dönt.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 
 
 

19/2011 (II.28.) határozat 
 

A képviselő testület a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 
Társulási Tanácsa  Társulási Megállapodás szociális feladatellátását szabályzó III. 
fejezet 8. pontját az alábbi módosításokkal elfogadja: 

 
„8.) Az intézmény működésével kapcsolatban a települések jogai, 
kötelezettségei:  

A társult települések polgármestereit előzetes véleményezési jog illeti meg, az 
adott település ellátását biztosító intézményegység vezetőjének, dolgozóinak 
megbízása, megbízás visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása körében hozott 
döntés előtt. 

A Társulási Tanács döntése előtt kikéri az adott település véleményét, ha a 
szociális ellátás biztosításának módosítása az adott település ellátását érinti, 
befolyásolja.  
A Társulási Tanács a települési önkormányzatok egyetértésével Nagyatád 
város önkormányzatát kijelöli, hogy a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló szabályokat – figyelemmel a Társulási Tanács határozataira – 
rendeletében szabályozza.” 

 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 
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20/2011 (II.28.) határozat 
 

A képviselő testület a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 
Társulási Tanácsa a Nagyatád Város Önkormányzatával kötött, a pedagógiai 
szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodást a 3. számú melléklet 
szerinti módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadja 

 
 
 

1. számú melléklet 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
tervezet egységes szerkezetben (a javasolt módosítások vastagon kiemelten) 

 
pedagógiai szakszolgálati feladatellátás biztosításáról  

 
amely létrejött egyrészről a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását alkotó 
települési önkormányzatok képviselő-testületei: Bakháza Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (képviseli: Nagy Tibor polgármester és Bencsik Balázs körjegyző), Beleg 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Tamás Csaba polgármester és 
Veszner József körjegyző), Bolhás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: 
Galba Mihály polgármester és Nagyné Dr. Hetesi Márta körjegyző), Görgeteg Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Fadgyas Attila polgármester és Fitos Harri 
körjegyző), Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Brantmüller 
Zoltán polgármester és Bencsik Balázs körjegyző), Kaszó Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (képviseli: Hajdú Tibor polgármester és Nagyné Dr. Hetesi Márta 
körjegyző), Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Végh Gábor 
polgármester és Sári Dénes körjegyző), Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(képviseli: Egyed György polgármester és Sári Dénes körjegyző), Lábod Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Lassu István polgármester és Nagy Balázs 
körjegyző), Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Ormai István 
polgármester és Dr. Kovács Ildikó jegyző), Nagykorpád Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (képviseli: Szabó Zoltán polgármester és Gulyás István körjegyző), 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Pusztai László 
polgármester és Veszner József körjegyző), Rinyabesenyő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (képviseli: Orsós Imre polgármester és Nagy Balázs körjegyző), 
Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Molnár József 
polgármester és Fitos Harri körjegyző), Somogyszob Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (képviseli: Eller János polgármester és Nagyné Dr. Hetesi Márta körjegyző), Szabás 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Nagy István Béla polgármester és 
Gulyás István körjegyző), mint megbízó 
másrészről a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása (képviseli: Ormai 
István a társulási tanács elnöke) mint megbízott között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 41. §-ában foglalt felhatalmazás, a helyi önkormányzatok társulásáról és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 7. §-ában foglalt rendelkezés, a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 1. § (1) és a 2. § (1) 
a.) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (4) bek. alapján. 
 
1.) A megállapodás célja, hogy a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 35. § (5) bekezdésében 
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meghatározott logopédiai ellátásról, a nevelési tanácsadásról, konduktív pedagógiai 
ellátásról, iskolapszichológiai feladatok ellátásáról, korai fejlesztés és gondozásról, 
továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadásról gondoskodjon a társulást alkotó települési 
önkormányzatok működési területén. 
 

2.) A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása az 1.) pontban 
megfogalmazott cél megvalósulása érdekében megállapodik Nagyatád Város 
Önkormányzata Képviselő-testületével, hogy a többcélú társulás települései részére 
Nagyatád Város Önkormányzata által alapított és fenntartott Nagyatádi Óvoda, Általános 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógia Szakszolgálatnál 
(Nagyatádi Közoktatási Intézmény) foglalkoztatott szakemberek útján biztosítja az egyes 
ellátásokat a társult települések nevelési és oktatási intézményeiben lévő ellátottak 
számára. 

 
3.) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a Nagyatádi 

Közoktatási Intézményben működő szakemberek az 1.) pontban foglalt tevékenységeket a 
mindenkori hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint, a társult települések 
nevelési és oktatási intézményeinek vezetőivel egyeztetve végzi.  
 

4.) Az egyes ellátások fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségeket a 
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása megfizeti Nagyatád Város 
Önkormányzata számára. A költségek feladatellátásra biztosított állami normatívával és a 
működési támogatásra rendelkezésre álló pályázati forrással nem fedezett részét a társult 
települések a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak megfizetik. A 
társult települések fizetési kötelezettségét a nevelési-oktatási intézményeikben az egyes 
ellátások ellátásra fordított időkeret és a konkrétan felmerülő járulékos költségek alapján a 
Társulási Tanács az általa elfogadott költségvetés figyelembevételével határozza meg.  

 
Az adott nevelési-oktatási intézményben az egyes ellátásokra fordított időkeret 
szükségességének megállapítását a szakszolgálat szakemberei által minden tanév 
szeptember 30-ig elvégzett szűrővizsgálat eredménye alapozza meg.  
A fentiek alapján megállapított éves költség 1/4-ed részét a társult települések minden 
negyedévet követő hónap 15. napjáig megfizetik a társulás részére. A Rinyamenti 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása az elfogadott éves költségvetés alapján a 
kiadások 1/12-ed részét Nagyatád Város Önkormányzatának minden hónap 3. napjáig 
megfizeti. Nagyatád Város Önkormányzata zárszámadási rendeletének elfogadását 
követően az ellátásra fordított tényleges költségek ismeretében Nagyatád Város 
Önkormányzata és a Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás, valamint a 
társulást alkotó önkormányzatok elszámolnak egymással. 
 
 
Az egyes tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásának nem teljesítése 
esetére az irányadó eljárási rend: 

�   A társult települések pénzügyi hozzájárulásait a jelen megállapodás és az 
érvényes külön megállapodások alapján az elfogadott érvényes társulási 
költségvetés tartalmazza. 
�   A hozzájárulásokat az előírt határidőben nem teljesítő önkormányzatok 
a teljesítés határidejét követő 15. nap után ismételten írásban fel kell szólítani a 
követelés teljesítésére. A teljesítés határideje ebben az esetben a kézhezvételtől 
számított 8 munkanap. 
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�   A teljesítés ismételt elmaradása esetén a követelés érvényesítésének 
kérdését a Társulási Tanács következő soros ülése elé kell terjeszteni, ahol a 
Tanács dönt a követelés rendezéséről. 
�   A nem teljesítő önkormányzat kérésére, adatokkal alátámasztott 
indoklása alapján a Tanács dönthet a követelés átütemezéséről, vagy 
részletfizetésről. 
�   A Tanács elé került követeléseket minden esetben egy külön a követelésre 
kiterjedő megállapodásba kell foglalni. Ezen megállapodásban a döntésnek 
megfelelő határidőket és eljárásrendet kötelezően rögzíteni kell. A 
megállapodásban a fizetés határidőre való teljesítésének elmaradása esetére, 
azonnali beszedési megbízást kell kikötni (inkasszó). Az inkasszó benyújtása a 
társulás részéről a teljesítési határnapot követő 8. munkanap. 
� A kötelezettség inkasszó útján történő érvényesítésének meghiúsulása 
esetén a társulás bírósági végrehajtást kezdeményez a követelése érvényesítésére. 
 

Ezen megállapodás alapján a társulás költségvetésében biztosított pénzeszközök 
Nagyatád Város Önkormányzata részére történő nem teljesítése esetére az irányadó 
eljárási rend: 

�       A városi önkormányzat a teljesítés határidejét követő 15. nap után a 
társulás elnökéhez intézett levélben jogosult felszólítania a társulást a 
kötelezettsége teljesítésére. A teljesítés határideje ebben az esetben a 
kézhezvételtől számított 8 munkanap. 
�   A Társulási Tanács adatokkal alátámasztott indoklással fordulhat a 
város Képviselő Testületéhez a követelés átütemezése, vagy részletfizetés 
kérelmezése ügyében. 
�  A teljesítés ismételt elmaradása esetén a követelést minden esetben egy 
külön az adott követelésre kiterjedő kétoldalú megállapodásba kell foglalni. Ezen 
megállapodásban a döntésnek megfelelő határidőket és eljárásrendet kötelezően 
rögzíteni kell. A megállapodásban a fizetés határidőre való teljesítés elmaradása 
esetére, azonnali beszedési megbízást kell kikötni (inkasszó). Az inkasszó 
benyújtása a városi önkormányzat részéről a teljesítési határnapot követő 8. 
munkanap lehet. 
� A kötelezettség inkasszó útján történő érvényesítésének meghiúsulása 
esetén a város önkormányzata bírósági végrehajtást kezdeményezhet a követelése 
érvényesítésére. 
 

 
5.) A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának tagjai évente egyszer 

beszámolnak saját képviselő-testületeiknek e megállapodásban foglaltak teljesüléséről, 
pénzügyi helyzetéről, a megbízási cél megvalósulásáról. 
Az ellátásokat végző intézmény rendszeres törvényességi, pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzését Nagyatád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala végzi. 
 

6.) A felek a megállapodás bármelyik pontját közös megegyezéssel, a települési képviselő-
testületek mindegyikének minősített többségű döntésével bármikor módosíthatják. A 
módosításról a szerződő felek a kezdeményezéstől számított 60 napon belül döntenek.  

 
7.) A megállapodást kötő felek a megállapodás hatályának ideje alatt felmerülő kérdéseket 

egymás között kötelesek egyeztetni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak 
Bírósághoz. 
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8.) Ezen megállapodásban meghatározott feladat ellátását a társult önkormányzatok 

határozatlan időre vállalják. 
 Ezt követően a társulás felmondással megszűntethető bármely fél képviselő-testületének 

minősített többséggel hozott, 3 hónappal korábban közölt, az iskolai tanév végére szóló 
döntésével. 
Amennyiben a megállapodás megszűnik, a szerződő felek az időarányos hozzájárulással 
elszámolnak. 
  

9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásáról és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv rendelkezései az irányadók. 

 
10.)  Jelen megállapodás abban az esetben lép hatályba, amennyiben a társulásban résztvevő 

valamennyi önkormányzat, illetve a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulása határozatával jóváhagyja. 

 
11.)  Jelen megállapodás a felek akaratával egyező, és azt 
 
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása …/2010. (……..) számú 

határozatával, 
 
 és 
 
 Bakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2010. (….) számú 

határozatával, 
 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (….) számú 

határozatával, 
 Bolhás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (.…) számú 

határozatával, 

 Görgeteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (….) számú 
határozatával, 

 Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2010. (….) számú 
határozatával, 

 Kaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (.…) számú 
határozatával, 

 Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (.…) számú 
határozatával, 

 Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (….) számú 
határozatával, 

 Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (….) számú 
határozatával, 

 Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (…..) számú 

határozatával, 



 8 

 Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2010. (….) számú 
határozatával, 

 Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (….) számú 
határozatával, 

 Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (….) számú 
határozatával, 

 Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (.…) számú 
határozatával, 

 Somogyszob Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2010. (.…) számú 
határozatával, 

 Szabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2010. (….) számú 
határozatával, 

 jóváhagyja. 
 
A megállapodást a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának képviselője, 
illetve az érintett önkormányzatok polgármesterei és jegyzői aláírásukkal látják el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 
 
 
3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a módosító rendelet tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő rendeletet fogadja 
el: 
 

 
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2011. (III.1.) önkormányzati rendelete 

a 2010. évi költségvetéséről szóló, a 6/2010 (IV.29.) és a 10/2010. (IX.15.) és a 15/2010. 

(XII.28.) rendeletekkel módosított 3/2010. (II.25.) rendelet módosításáról  

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

 
 
4./ Az iparűzési adóról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Veszner József körjegyző 
 
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 
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A módosító rendelet elfogadására vonatkozó indítványt a testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő rendeletet alkotja meg: 
 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2011. (III.1.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi iparűzési adóról szóló 21/2007. (XII.22.) rendelet módosításáról 
 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
 
5./ Nagyatádi Közoktatási Intézménnyel kapcsolatos ügyek. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
 
 
 

1. NKI Alapító okirat módosítása 
 
Az írásos határozati javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 
 
 

21/2011. (II.28.) határozat 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Óvoda, 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Intézmény Alapító Okiratának módosítását a mellékelt módosító 
okirat szerint – valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
jóváhagyja. 

 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 
 
 

2. NKI szervezeti struktúrájának átalakítása 
 
 
Az írásos határozati javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
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22/2011. (II.28.) határozat 
 
1. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az NKI 

Babay József Általános Iskola és Sportiskola és a Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységei egy integrált szervezeti keretben – egy 
intézményegységben – működjenek a 2011/2012. tanév kezdetétől, 2011. szeptember 1-
jétől.  

 
2. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az NKI Babay József 

Általános és Sportiskola és az NKI Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységei egy integrált szervezeti keretben - egy 
intézményegységben - történő átszervezésének megvalósításával kapcsolatos feladatok 
alábbi ütemterv szerinti elvégzésével: 

 
Ü T E M T E R V  

 
az NKI Babay József Általános és Sportiskola és az NKI Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezésének   megvalósítása 
 

 Feladat Határidő Felelős 

1. Az intézmény átszervezéséhez 
szükséges szakértői vélemény kérése. 

2011. február 21. Dr. Kovács Ildikó jegyző 

2. A megyei önkormányzat 
szakvéleményeinek beszerzése, hogy 
a tervezett intézményi átalakítás a 
megyei fejlesztési tervvel 
összhangban van-e. 

2011. március 4.  Dr. Kovács Ildikó jegyző 

3. Az alapfokú oktatási intézmények 
fenntartására létrehozott társulás 
településeinek tájékoztatása.  

2011. február 20. Ormai István 
polgármester 
 

4. Az intézményfenntartó társulási 
megállapodás módosításának 
előkészítése.  

2011. március 16. Dr. Kovács Ildikó jegyző 

5. A Kötv. szerinti egyeztetések, 
vélemény kérések lefolytatása. 
(alkalmazotti közösség, iskolaszék, 
szülői szervezet, diákönkormányzat) 

2011. március 21. Dr. Kovács Ildikó jegyző 
Főigazgató, igazgatók 
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6. Az intézmény átszervezéssel 
kapcsolatos végső döntés 
meghozatala. 
Az NKI alapító okiratának képviselő-
testület elé terjesztése. 
A társulási megállapodás módosítása. 
Az alapfokú oktatási intézményre 
vonatkozó körzethatárokat 
megállapító rendelet módosítása.  
Az esetleges létszámcsökkentésről 
hozott döntések előkészítése. 
 

2011. március 25. Dr. Kovács Ildikó jegyző 

7. Az alapító okirat bejelentése a 
törzskönyvi nyilvántartásba. 

2011. április 5. Dr. Kovács Ildikó jegyző 

8 Az NKI Szervezeti és Működési 
Szabályzatának képviselő-testület elé 
terjesztése. 
 
Az intézmény tantárgyfelosztásának 
elkészítése.  
Pedagógiai program, 
minőségirányítási program, házirend 
módosítása.  

2011. augusztus 
31. 

Dr. Kovács Ildikó jegyző 
NKI főigazgatója, 
igazgatók 

9. Nagyatád Város Önkormányzatának 
közoktatási intézkedési terve 
módosításának elkészítése és 
elfogadása. 

2011. augusztus 
31. 

Dr. Kovács Ildikó jegyző 

 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 
 
 

3. 2011/2012. nevelési/tanév óvodai és iskolai beiratkozás időpontjainak meghatározása    
 
Az írásos határozati javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
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23/2011. (II.28.) határozat 
 
1.) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Közoktatási 

Intézmény intézményegységeiben és tagintézményében a 2011/2012. tanévre történő 
beiratkozás időpontját, az alábbiakban határozza meg: 

 
     2011. április 11-én 8-16 óráig, 

     2011. április 12-én 8-12 óráig. 
 

2.) Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NKI Egyesített Óvoda 
intézményegységében, az NKI Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és a háromfai Tarkarét 
Óvoda tagintézményeiben a felvétel időpontját az alábbiakban határozza meg: 

       

     2011. április 12-én 8-16 óráig, 
           2011. április 13-án 8-16 óráig.   

 
3.) Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az érintett intézmény 

vezetőjét, hogy a beiratkozást megelőzően 30 nappal a szülőket a helyben szokásos 
módon tájékoztassa a beiratkozások időpontjáról. 

 
Határidő: 2011. március 10. 

Felelős: Szakályné Pintér Mária NKI főigazgatója 
              Nagy Istvánné óvodavezető 

              Pusztai László polgármester 
     

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 
 
 

4. A 2011/2012. tanévben induló 1. osztályok számának meghatározása. 
 
 
Az írásos határozati javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
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24/2011. (II.28.) határozat 
 

 a) Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a 2011/2012. tanévre az általános iskolába beiratkozó első osztályosokat 6 
csoportban helyezzék el, az alábbiak szerint:  

Nagyatádi Közoktatási Intézmény: 
- Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola - Alapfokú  
 Művészetoktatási Intézmény                3 csoport 

- Árpád Fejedelem Általános Iskola és  
 Alapfokú Művészetoktatási Iskola     2 csoport 
 - Móricz Zsigmond Általános Iskola     1 csoport 

 
b) Az osztálycsoportok szervezése során figyelembe kell venni a megállapított 
körzethatárokat, és az egyenlőtlenségek elkerülése végett - a háromfai Móricz 
Zsigmond Általános Iskola kivételével - 21-26 fős osztálylétszámokat kell 
kialakítani. 

 
c) Az iskolai beiratkozásokat a döntésnek megfelelően kell megszervezni. 

  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 
 

5. NKI óvodák  nyári nyitva, ill. zárva tartása. 
 
Az írásos határozati javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 
 

25/2011. (II.28.) határozat 
 

1.) Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Nagyatádi Közoktatási Intézmény Egyesített Óvoda intézményegységének nyári zárva 
tartásának rendje az alábbiak szerint alakuljon: 

 
 2011. július 2-ig az NKI Egyesített Óvoda minden részegysége nyitva tart: 

 
� Hétpettyes Óvoda 
� Százszorszép Óvoda 
� Nyitnikék Óvoda - Napsugár Óvoda   
� Csillagszem Óvoda 
� Gyöngyvirág Óvoda 
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 2011. július 4-től - 2011. augusztus 13-ig:  
 ügyeletet tart: a Nyitnikék Óvoda.   
 

 2011.augusztus 15 – 2011. augusztus 20-ig az NKI Egyesített Óvoda minden 
részegysége zárva tart, nyári karbantartási munkálatok végzése miatt. 

 
 2011. augusztus 22-től a Nagyatádi Közoktatási Intézmény Egyesített Óvodájának 
minden részegységében megkezdődik a munka. 

 
2.) Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Nagyatádi Közoktatási Intézmény Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda tagintézményének 
nyári zárva tartásának rendje az alábbiak szerint alakuljon: 

 
Az NKI Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda tagintézménye 2011. június 27-től – 2011. 
július 22-ig nyári karbantartási munkák miatt zárva tart. 

  
3.) Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Nagyatádi Közoktatási Intézmény Háromfai Tarkarét Óvoda tagintézményének nyári 
zárva tartásának rendje az alábbiak szerint alakuljon: 

  
Az NKI Háromfai Tarkarét Óvoda tagintézménye 2011. augusztus 21-től – 2011. 
augusztus 26-ig nyári karbantartási munkák miatt zárva tart. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 
 
6./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2004. (IX. 13.) rendelet módosítása. 
Előadó: Veszner József körjegyző 
 
Kiegészítés:  
 
A polgármester elmondja, hogy tovább tárgyalták a díjemelés mértékét, engedményt nem 
sikerült elérni, ezért javasolja a beterjesztett rendelet elfogadását. Megjegyzi, hogy az 5,1 %-
os emelés nem túlzott, a mértéket a 2019.-ig szóló szerződés alapján javasolta a 
közszolgáltató. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Mikola Miklós Krisztián képviselő 
 
Egyetért a polgármesterrel, javasolja a rendelet elfogadását. 
 
A polgármester a módosító rendelet tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő rendeletet fogadja 
el: 
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Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2010. (III.1.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 

közterületek tisztántartásáról szóló, 13/2004. (IX. 13.) rendelet módosításáról 

 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
 
7./ Egyéb ügyek. 
 
 

1. DRV Zrt. javaslata. 
 
A polgármester javasolja, hogy a testület értsen egyet az üzemeltető javaslatával, miszerint 
2011. évben a koncessziós díj terhére 6 db tolózár cseréjére kerüljön sor, bruttó 540 ezer 
forint értékben. 
 
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 
 

26/2011. (II.28.) határozat 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2011. 
évben a koncessziós díj terhére 6 db tolózár cseréjére kerüljön sor, bruttó 540.000 Ft 
értékben. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 
 

2. Vételi ajánlat az ötvöskónyi 1064/1 hrsz-ú ingatlanra. 
 
A polgármester ismerteti az 1064/1 hrsz-ú 3543 m2 nagyságú volt zártkerti ingatlanra 
benyújtott vételi ajánlatot. Elmondja, hogy az ingatlan évek óta hasznosítatlan, valós kereslet 
a meghirdetés ellenére sem volt. Emlékeztet rá, hogy eladásra való meghirdetésekor eladási 
árát 20 Ft/m2-ben állapították meg. Javasolja, hogy a vételi ajánlatot a testület vegye 
tudomásul, rendelje el annak 15 napra történő közszemlére tételét. Amennyiben a 
kifüggesztés időtartama alatt más, elővásárlásra jogosult ajánlat nem érkezik, a testület 
hatalmazza fel az adásvételi szerződés megkötésére Svégel József Ötvöskónyi, Kinizsi utca 
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10. szám alatti lakóssal. Amennyiben elővásárlásra jogosult személytől érkezik ajánlat a 
szerződést vele kell megkötni. 
 
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 
 

27/2011. (II.28.) határozat 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 
ötvöskónyi1064/1 hrsz-ú 3543 m2 nagyságú volt zártkerti ingatlanra benyújtott 
vételi ajánlatot 20 Ft/ m2-enkénti vételárral. A testület elrendeli annak 15 napra 
történő közszemlére tételét. Amennyiben a kifüggesztés időtartama alatt más, 
elővásárlásra jogosult ajánlat nem érkezik, a testület felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére Svégel József Ötvöskónyi, 
Kinizsi utca 10. szám alatti lakóssal. Amennyiben elővásárlásra jogosult 
személytől érkezik ajánlat a szerződést vele kell megkötni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 
 

3. Falunap, Kulturális Örökség Napja. 
 
A gazdasági, pénzügyi helyzet ismeretében a polgármester javasolja, hogy fontolják meg a 
rendezvény 2011. évi megtartását. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Maróti János képviselő 
 
A rendezvényt 2 évente is elegendőnek tartja megrendezni. 
 
Farkas László képviselő 
 
Egyetért az előtte szólóval. 
 
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 
 

28/2011. (II.28.) határozat 
 
A testület egyetért azzal, hogy a Falunap és a Kulturális Örökség Napja 2011. 
évben a hagyományos módon ne kerüljön megrendezésre. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 
 

4. Ünnepségekhez kapcsolódó koszorúzások. 
 
A polgármester annak a véleményének ad hangot, hogy a koszorúzásokat évente egy 
ünnephez, a Hősök Napjához kössék. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Szabó Istvánné képviselő 
 
Egyetért a javaslattal, mert tapasztalata szerint rendszeresen gyér az érdeklődés. 
 
Mikola Miklós Krisztián képviselő 
 
Szerinte valamennyi ünnepet méltóképpen kell megtartani akkor is, ha kicsi az érdeklődés. 
Ünnepi műsor nélkül is tudnak koszorúzni, jelenti ki. 
 
A polgármester azt a javaslatot bocsátja szavazásra, hogy koszorúzásra évente május utolsó 
vasárnapján, a Hősök Napján kerüljön sor. 
 
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 
 

29/2011. (II.28.) határozat 
 
A testület egyetért azzal, hogy koszorúzásra évente május utolsó vasárnapján, a 
Hősök Napján kerüljön sor. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 
 

Az ülés végén a polgármester tájékoztatja a testület tagjait a szociális ellátásokra kifizetett, az 
önkormányzat költségvetését nagyon megterhelő összegekről. Kéri a testület segítségét és 
támogató egyetértését ahhoz, hogy a juttatások felülvizsgálata során az ügyeskedőket ki 
tudják szűrni. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti. 
 
 

 
Kmf 
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 Pusztai László Veszner József 
 polgármester körjegyző 


