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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 11-én, 14
00

 

órakor tartott rendkívüli üléséről.     

 

Az ülés helye: városháza nagyterme 

 

Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester  

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester, Csősz László, Körtés István, Szabó Attila, 

Torma József, Zsolnai István képviselők 

Aszmann Géza aljegyző 

 

Meghívott: - 

 

Távolmaradt: Bárdos László címzetes főjegyző   

           Orsós István a Simontornyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, ismertette az ülés összehívá-

sának indokait, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjére 

vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, s a 

napirendet a következők szerint állapította meg: 

 

 

N A P I R E N D 

 

A Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulás társulási megállapodá-

sának módosítása. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

A Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulás tár-

sulási megállapodásának módosítása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

109/2011.(VII.11.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) 

bekezdés c) pontja szerinti alapjogával élve – a helyi önkormányzatok társu-

lásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a további-

akban: Ttv.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott, és az Ötv. 10. § (1) 

bekezdés e) pontja szerint át nem ruházható hatáskörében – a Tamási Vá-

roskörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulásának Társulási 

Megállapodását – a Ttv. 4. § (1) bekezdése alapján, az Ötv. 15. § (1) bekez-

dése szerinti minősített többséggel – módosítja, a Társulási Megállapodás 

módosított szövegét elfogadva, azzal a feltétellel, hogy a Társulási Megálla-

podás kiegészítéseként értelmező záradék tartozik. A Társulási Megállapo-

dás a Társulási Megállapodáshoz, mint szerződéshez mellékletként csatolt 

kiegészítéssel hatályos. 

 

A Társulási Megállapodást kiegészítő, mellékletként csatolt záradék tartal-

mazza, hogy 

1. A társulás által fenntartott Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési In-

tézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat általános kiadásai, ki-

emelten a többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény – Társulási 

Megállapodás 29. a) pontja szerinti megfogalmazással – központi irá-

nyítási költségeinek elszámolása  

- a Társulási Megállapodás 23. pontja harmadik franciabekezdésében 

- utalással 27. f) pontjában meghatározottakra - szerint történik,  

- a Központi irányítási költségek elszámolásánál számba vehető ve-

zető és alkalmazotti kört a Társulási Tanács határozza meg éves fe-

lülvizsgálata alkalmával a Társulási Megállapodás 29. a) pontjában 

foglaltak szerint. 

 

2. A Társulási Megállapodás 29. d) pontja úgy értelmezendő, hogy Társu-

lás által fenntartott többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 

költségvetési normatív támogatás által nem fedezett költségeihez Si-

montornya Város Önkormányzata az általa ténylegesen igénybe vett 

közszolgáltatás biztosításához járul hozzá a következők szerint: 
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- a Simontornya Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás 16. 

b) pontjában foglaltak szerint kizárólag a művészeti oktatást, mint 

közszolgáltatást biztosítja a társulás által fenntartott többcélú, kö-

zös igazgatású közoktatási intézmény Lajta László Alapfokú Mű-

vészetoktatási Tagintézménye által nyújtott közszolgáltatások kö-

zül lakossága számára (telephely: 7081 Simontornya, Petőfi u. 1.), 

- a többcélú közös fenntartású közoktatási intézmény más intéz-

ményegysége nem kötelező felvételt biztosító a simontornyai lakó-

helyű tanulók számára, így Simontornya Város Önkormányzata a 

nyolcosztályos gimnáziumban (5-8. évfolyamon) tanulók normatí-

ván felüli költségeihez nem járul hozzá. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése 

alapján ellátó polgármesterét – a határozatban foglalt megkötésekkel – a 

Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulása Társu-

lási Megállapodásának megkötésére. 

 

Határidő: a Társulási Tanács 2011. július 14-i ülése 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 14
10

 órakor bezár-

ta. 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                         Aszmann Géza 

                      polgármester                                                                    aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 


