
Tisztelt Képviselő-testületek! 
 
 
A püski tagiskola megszüntetésével kapcsolatban szükségessé vált döntéseket – így az alapító 
okirat módosítását, valamint a társulási megállapodás módosítását a közoktatási törvény 
előírásainak megfelelően legkésőbb május utolsó munkanapjáig meg kell hoznunk. 
 
Az átszervezésen kívül vannak olyan egyéb változások (ld. például a szakfeladatokkal 
összefüggésben az elnevezések változásai), melyeket a dokumentumokon át kell vezetni.  
 
Jelen előterjesztés mellékletét képezik a fenti dokumentumok, melyekben áthúzott 
betűtípussal jeleztük azokat a rendelkezéseket, melyeket hatályon kívül kellene helyezni. 
Aláhúzott és félkövér betűtípussal jeleztük ugyanakkor az új rendelkezéseket. Egyebekben a 
hatályoshoz képest az alapító okirat, illetve a társulási megállapodás nem változna. 
 
A legfontosabb változás a költségek megosztását érinti, mely a társulási megállapodás 5.4. 
pontjában található. A fentiek alapján a Püski Önkormányzat a püski gyermekekhez kötődő 
azon költségeket fizeti meg Halászi számára, amelyeket már a normatíva nem fedez.  
 
A két település közötti elszámolás szabályainak aktualizálása során a gyakorlatban már 
kialakult rendszert (ld. előlegfizetés és év végi elszámolás) vettük alapul és emeltük be a 
megállapodásba.  
 
Halászi, 2011. május 26. 
 

Dr. Kránitz Péter s.k. 
körjegyző 

 



SZENT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

1. Az intézmény neve, címe:                 Szent Márton Általános Iskola Halászi1  
 
 9228 Halászi, Kossuth u. 25.-27. 
 

OM azonosítója:2 030645 
 
Az intézmény közfeladata:3 közoktatás (általános iskolai oktatás) 

 
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:4  

Az intézmény vezetőjét a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 23. §-a, és az ennek 
végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendelet 5. §-a alapján nyilvános 
pályázat útján, 5 év időtartamra Halászi Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – Püski 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
egyetértésével - bízza meg és menti fel. Az 
intézményvezető felett az ún. egyéb munkáltatói 
jogokat Halászi község polgármestere – Püski 
község polgármesterével egyetértésben - 
gyakorolja.  
 

A Tagintézmény-vezető megbízása:5 
a tagintézmény-vezetőjét az intézmény vezetője 
nevezi ki határozott időre, de legfeljebb a saját 
vezetői kinevezésének időtartamáig. 
 

Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya:6   
közalkalmazotti jogviszony, melye nézve a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
15-17. § -ai illetve, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az ennek végrehajtásáról szóló 138/1992 
(X. 8.) Korm. rendelet irányadóak. 

 
2. Az intézmény típusa:7  

 
1 Megállapította a 42/2002. (VI. 25.) határozat.  
2 Beiktatta a 63/2007. (VII. 11.) határozat 
3 Módosította a 29/2009. (V. 21) határozat  
4 Módosította a 39/2009. (VI. 22) határozat 
5 Módosította a 29/2009. (V. 21) határozat 
6 Módosította a 39/2009. (VI. 22) határozat 
7 Módosította a 29/2009. (V. 21) határozat 



Általános iskola a közoktatásról szóló 1993.évi 
LXXIX. törvény 26. § -a alapján.8 

 
 Évfolyamok száma: 8 
 
 Felvehető max. tanulói létszám:9 300 fő 
 
3. Az intézmény székhelye, címe: 9228 – Halászi, Kossuth u. 25.-27. 
 
 Tagintézménye:10 Szent Márton Általános Iskola Püski  

 Tagintézménye 
 
 A tagintézmény címe, székhelye: 9235  Püski, Fő u. 9. 
 
 A tagintézmény évfolyamai száma: 1-3 évfolyam  
 
 Felvehető max. tanulói létszám: 40 fő 
 
4. Az intézmény működési területe:11 Halászi község közigazgatási területe 
 Püski község közigazgatási területe 
 
5. Az alapító szerv neve és címe:12 Halászi Község Önkormányzata 

 9228 Halászi Kossuth Lajos u. 38. 
 

Püski Község Önkormányzata 
9235 Püski, Felszabadulás u. 5. 

 
6. A fenntartó neve, címe:13 Halászi Község Önkormányzata 
 9228 Halászi, Kossuth Lajos. u. 38. 
 

Püski Község Önkormányzata 
9235 Püski, Felszabadulás u. 5. 

 
7. Irányító szerve:14 Halászi Község Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38. 
 
8. Az intézmény jogállása:15      önálló jogi személyként működő helyi   

         önkormányzati költségvetési szerv 
 
Az intézményt képviseli:16 Az intézmény mindenkori vezetője 

 
8 Az utolsó mondatot hatályon kívül helyezte Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 45/2010. 
(IX. 16.) számú, illetve Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 47/2010. (X. 26.) számú 
határozatával.  
9 Beiktatta a 63/2007. (VII. 11.) határozat 
10 Beiktatta a 63/2007. (VII. 11.) határozat 
11 Módosította a 63/2007. (VII. 11.) határozat 
12 Módosította a 39/2009. (VI. 22.) határozat 
13 Módosította a 39/2009. (VI. 22.) határozat 
14 Módosította a 29/2009. (V. 21) határozat 
15 Módosította a 29/2009. (V. 21) határozat 



 
9. Az intézmény alaptevékenysége:1718  
 

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok szerint: 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
80122-5   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelése, oktatása: 
- beszédfogyatékos  
érzékszervi fogyatékos – nagyothalló 
- enyhe fokban értelmi fogyatékos 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő (SNI-a) 
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
(SNI-b) 
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő  
tanulók 

70101-5      Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
80511-3 Napközi-otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

 
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok szerint: 

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

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam):19 
- beszédfogyatékos  
érzékszervi fogyatékos – nagyothalló 
- enyhe fokban értelmi fogyatékos 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő (SNI-a) 
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenessége (SNI/a) 
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
(SNI-b) 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége (SNI/b) 
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő  
tanulók 

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

 
16 Módosította a 29/2009. (V. 21) határozat 
17 Módosította a 29/2009. (V. 21) határozat 
18 A 9. pontban a „megismerhető funkciók” szövegrészeket „megismerő funkciók”-ra módosította Halászi 
Község Önkormányzatának 60/2010. (XI. 23.) határozata, illetve Püski Község Önkormányzatának 49/2010. 
(XI. 9.) határozata 
19 Kiegészítette Halászi Község Önkormányzatának Képviselő testülete 14/2010. (II. 2.). és Püski Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2010.  (II. 2.) határozatával. 



852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam):20 
- beszédfogyatékos  
érzékszervi fogyatékos – nagyothalló 
- enyhe fokban értelmi fogyatékos 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő (SNI-a) 
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenessége (SNI/a) 
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
(SNI-b) 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége (SNI/b) 
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő  
tanulók 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
 

Az intézményben - az NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0001 pályázatban vállaltaknak 
megfelelően - az integrált és integrációs nevelés-oktatás a hátrányos helyzetű tanulók 
tekintetében 2010. aug.31-től biztosított.21 

 
 
10. Az Intézmény TEÁOR száma:22 8520  
Az intézmény szakágazati besorolása :  852010 Alapfokú oktatás (alapfokú  
 művészetoktatás kivételével) 
   
11. Feladatellátást szolgáló vagyon: 1992. április 30.-án használatban lévő  
 Önkormányzati tulajdonú törzsvagyon  
 (ingatlan) használati joga, valamint a  
 Feladatellátáshoz szükséges ingó vagyon 
 Tulajdonjoga. 
 
12. Vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézményt a használatba adott 

vagyontárgyakra megilletik a tulajdonosi  
 jogosítványok, és terhelik, a tulajdonosi 

kötelezettségek, azzal Az intézményt a 
használatába adott vagy a korlátozással,  

 hogy a tulajdonost megillető rendelkezési  
 jogból az intézmény az alkalomszerűen,  
 vagy határozott időre szóló bérleti szerződés 
 útján történő hasznosítás jogát előzetes 
 egyeztetés után gyakorolhatja csak. 
 A hasznosítás az intézmény feladatának  

 
20 Kiegészítette Halászi Község Önkormányzatának Képviselő testülete 14/2010. (II. 2.). és Püski Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2010.  (II. 2.) határozatával. 
21 Az utolsó mondatot módosította: Halászi Község Önkormányzatának 60/2010. (XI. 23.) határozata, illetve 
Püski Község Önkormányzatának 49/2010. (XI. 9.) határozata 
22 Beiktatta a 19/2008. (III. 11.) határozat. 



 ellátását nem korlátozhatja, nem  
 veszélyeztetheti, a vagyon állagát nem  
 ronthatja. 
 Az intézmény az ingó vagyonnal szabadon 
 rendelkezik, de a vagyonnal való gazdálkodás 
 feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti,  
 színvonalát nem csökkentheti. 
 Az intézmény a vagyon feletti rendelkezés  
 jogát az intézményvezető útján 
 gyakorolja. 
 
13. Az intézmény gazdálkodási jogköre 2324 
 

Önállóan működő költségvetési szerv, 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik; 
pénzügyi-gazdasági feladatait Halászi-
Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége látja 
el. 

14. Ellátható vállalkozási  
 Tevékenységi köre és mértéke:25 A Halászi Szent Márton Általános Iskola 
  Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
15.26 A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 Majthényi Tamás                                                             Makai Jenő 
     polgármester                                                                polgármester 
 

 
23 Módosította Halászi Község Önkormányzatának 60/2010. (XI. 23.) határozata, illetve Püski Község 
Önkormányzatának 49/2010. (XI. 9.) határozata 
24 Módosította a 29/2009. (V. 21) határozat 
25 Beiktatta a 61/2003. (XI. 20.) határozata 
26 Beiktatta a 39/2009. (VI. 22.) határozat 



M E G Á L L A P O D Á S 
 
 

Intézményfenntartói Társulás létrehozásáról 
 
 

Amely létre jött a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 
évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján: 

- egyrészről:  
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 
38. (képviseli: Majthényi Tamás polgármester), 

- másrészről: 
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9235 Püski, Felszabadulás utca 5. 
(képviseli: Zsoldos Ferenc Makai Jenő polgármester) 
között,  

alulírott helyen, időpontban és feltételekkel: 
 
 
1. A társulás neve, székhelye, jogállása: 

 
1.1 A társulás neve és székhelye :  

Halászi és Püski Községek Közoktatási Intézménytársulása 
9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38. 
 

1.2 A közösen fenntartott intézmények  neve, székhelye 
 

    Szent Márton Általános Iskola Halászi 
    9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 25-27. 
 
    Tagintézményének (telephelyének) neve, székhelye: 
 
     Szent Márton Általános Iskola Püski Tagintézménye  
     9235 Püski, Fő utca 9. 

 
1.3 A Társulás jogállása: az Intézményfenntartó Társulás önálló jogi személyiséggel 

nem rendelkezik. 
 
1.4 A társulási megállapodás hatálya: határozatlan idő  

 
1.5 A Társulási Megállapodás megszüntetése az iskola év végével történhet, a 

megszűnést  kezdeményezni a megszűnés előtt 2 hónappal kell a társult 
Önkormányzatok egybehangzó döntésével. 

 
1.6 A Társulási Megállapodás módosítása a társult Önkormányzatok hatáskörébe 

tartozik. Az oktatás módjának megváltoztatására vonatkozó változtatást csak az 
iskola év végével lehet kezdeményezni. 

 
1.7 Az Intézményfenntartó Társulásnak külön szerve nincs. Az irányítói jogokat 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 
 



1.8 A közös fenntartású intézmény költségvetése  Halászi község Önkormányzatának 
költségvetésébe épül be, a Püski iskola épületének fenntartási költségének 
kivételével.  

 
2. A társulás célja: 

 
- a résztvevő önkormányzatok az alapfokú nevelésről, oktatásról, mint kötelező 

önkormányzati feladatról való gondoskodása a leghatékonyabb gazdálkodásával; 
- a gyermekek érdekét messzemenően figyelembe véve, részükre a legteljesebb 

oktatási, szakmai és pedagógiai munka biztosítása; 
- az oktatási intézményekben a munkaerő kihasználtság jobbá váljon, az egy 

gyermekre jutó fajlagos költség csökkenjen. 
 

3. Az Intézménytársulás tevékenysége: 
 

3.1 Alapító okirat szerint: 
 
A Közoktatási Intézménytársulás tevékenységébe tartoznak a Szent Márton 
Általános Iskola Halászi alapító okiratában foglalt tevékenységek. 
Az alapító okirat módosítása Halászi Község Önkormányzatának hatáskörébe 
tartozik, kivéve az abban és e megállapodásban is szereplő adatokat, melyek 
módosításához mindkét Képviselő-testület egybehangzó döntése szükséges. 

 
3.2 Az  intézmény gazdálkodási formája: 
 

A Szent Márton Általános Iskola a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 18. § -a alkalmazásában önállóan 
működő költségvetési szerv.  
A pénzügyi, gazdálkodási feladatokat az intézmények között megkötött külön 
megállapodás alapján Halászi-Máriakálnok-Püski Községek körjegyzősége (9228 
Halászi, Kossuth Lajos u. 38.) látja el, kivéve a helyben maradó épületre 
vonatkozó gazdálkodási feladatokat melyeket Püski Község Önkormányzata lát el.  
Az iskola a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 15-16. §-a alapján a tevékenysége jellege szerint közszolgáltató 
közintézménynek minősül.  
 

3.3 Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje 
 

A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére külön szabályzat az irányadó. 
 

3.4 Az Intézménytársulás oktatási intézménye vállalkozási tevékenységet nem 
folytatnak. 

 
 



4. A társulás vagyona 
 

4.1 A 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 25-27 .szám alatt található Szent Márton 
Általános Iskola ingatlanai, és a leltár szerinti felszerelési tárgyai és ingóságai 
Halászi község Önkormányzatának, míg a tagintézményként működő 9235 Püski 
Fő utca 9. szám alatt található Általános Iskola ingatlanai, leltár szerinti 
felszerelési tárgyai a Püski Önkormányzat tulajdonában állnak és maradnak. 

4.2 A tagintézmény ingatlanait érintő felújítások és egyéb beruházások tervezése, 
lebonyolítása és kiegyenlítése Püski Község Önkormányzatát terhelik. 

4.3 Az Intézménytársulást fenntartó önkormányzatok az oktatáshoz az épület 
térítésmentes használatát változatlanul biztosítják. 

4.4 A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgál 
a mindenkor hatályos költségvetési törvényben e célra meghatározott és biztosított 
állami és kiegészítő kistérségi normatíva, amit Halászi Község Önkormányzata 
igényel. 
A társult Önkormányzatok az intézmények működéséhez szükséges további 
költségek fedezetét az igénybevett tanulói,  illetve gyermeklétszám arányában,  
saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. 

 
5. Az Intézményfenntartó Társulás költségvetése: 
 

5.1. a társulásban fenntartott intézmény költségvetésének összeállításáért az 
intézményvezető felelős, melyet a társult Önkormányzatok együttes ülésen 
hagynak jóvá.  

Az Intézményi költségvetést a Halászi község Önkormányzatának költségvetési     
rendeletébe kell beépíteni. 
 

5.2. Az Intézményvezető és a tagintézmény-vezető a mindenkor, a költségvetési szervek 
gazdálkodására vonatkozó hatályos szabályok szerint köteles eljárni a gazdálkodása 
során. 

 
5.3. A tagiskolában tanító pedagógusok, és a többi közalkalmazott bérét és 

járulékait, a tanulók bejárási költségeit, bérletét, valamint az oktatás teljes körű 
költségeit Halászi község költségvetéséből kell biztosítani. 

 
5.4. A működés alapjául szolgáló normatívát Halászi község Önkormányzata igényli a 

tényleges beíratott tanulói létszám alapján; és az állami normatíva valamint az egy 
tanulóra jutó tervezett kiadás közötti különbséget Püski község Önkormányzata 
minden hónap 5.-ig átutalja Halászi Község Önkormányzat erre rendszeresített 
számlájára.  
A működés alapjául szolgáló normatívát Halászi község Önkormányzata igényli 
a tényleges beíratott tanulói létszám alapján. Az egy tanulóra jutó tervezett 
kiadás azon részét, melyre az állami normatíva nem nyújt fedezetet a Püskin 
állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók esetében Püski 
Község Önkormányzata köteles megfizetni Halászi Község Önkormányzata 
részére. Az előző évi tényleges kiadás figyelembe vételével Püski Község 
Önkormányzata minden hónap 5-ig, külön megállapodás alapján előleget fizet 
Halászi Község Önkormányzatának. 

A 2007/2008 –as oktatási évben Halászi Község Önkormányzata a normatíva és a 
tényleges kiadás közötti különbséget nem kéri Püski község Önkormányzatától. 



 
A végleges elszámolás az önkormányzatok között a tárgyév december 15-ig 
történik meg a féléves és az éves költségvetési beszámoló alapján történik. 
Amennyiben a fenti pénzügyi hozzájárulást Püski Község Önkormányzata egyszeri, 
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a felszólításban megállapított határidőig, úgy 
Halászi Község Önkormányzata a tartozás erejéig – a polgármesterek által kötött 
külön megállapodásban meghatározott feltételekkel és módon - jogosult azonnali 
beszedési megbízás benyújtására.  
 

5.5. A Püskiről átjáró tanulók utazási feltételeit Halászi község Önkormányzata 
biztosítja, iskolabusz szolgáltatás megvásárlásával.  

 
5.6. Az Intézményi költségvetés elfogadása, valamint az intézményi költségvetés  

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása a társult Önkormányzatok 
hatáskörébe tartozik. – ami  együttes ülésen fogadnak el 

 
5.7. Az Intézményvezető – a tagintézmény-vezető bevonásával: 

- biztosítja az éves költségvetés elkészítéséhez az intézmény működéséhez 
szükséges pénzügyi adatokat és számításokat, 

- figyelemmel kíséri és biztosítja az éves költségvetés teljesítését, 
- adatot szolgáltat a költségvetési koncepció és a gazdasági program 

elkészítéséhez, 
- információt szolgáltat a Jegyzők körjegyző részére a költségvetés 

összeállításához. 
 
6. Munkáltatói jogok 
 

A tagiskola pedagógusai és egyéb közalkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a 
Szent Márton Általános Iskola Halászi igazgatója gyakorolja. 
 
A tagiskola vezetőjének – a tagiskola vezetője az iskola igazgatójának egyik helyettese is 
– megbízása szintén a Szent Márton Általános Iskola Halászi igazgatójának jogkörébe 
tartozik. 
 
Az iskola igazgatói állás betöltéséről – pályázat kiírása és elbírálása, kinevezés, felmentés 
– Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – dönt. A döntés előtt Püski 
község polgármesterének előzetes véleményét ki kell kérni. 
 
Az iskola igazgatója felett az úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat Halászi község 
mindenkori polgármestere gyakorolja. 

 
7. Ezen intézményfenntartó Társulási Megállapodást Halászi és Püski községek 

Polgármesterei írják alá, és az azt utolsóként elfogadó Képviselő-testület határozatának 
meghozatalával lép hatályba. 

 
A Megállapodást, a társult Önkormányzatok képviselői felolvasás, értelmezés után, mint a 
társult Önkormányzatok akaratának megfelelőt, aláírták,  
 
     Majthényi Tamás       Zsoldos Ferenc Makai Jenő 
  Halászi polgármestere  Püski polgármestere 


