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6. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-7/ 2011

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2011. június 24–i nyilvános ülésére

Tárgy: Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapítása, a
Veszprém Megyei Önkormányzattól visszavett szakszolgálati
feladatok ellátására

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak: Fodorné Csöglei Erika Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Tapolca tagintézmény vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 58/N/2011. (III. 31.) Kt. a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 46/2011. (IV. 28.) MÖK határozatával döntött a
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül tagintézményként
működő tapolcai Nevelési Tanácsadó fenntartásának közös megegyezéssel való
visszavételéről- visszaadásáról 2011. június 30-i hatállyal.
A Veszprém Megyei Önkormányzat, a 2007. augusztus 31-én a megyei fenntartásba átadott
tapolcai Nevelési Tanácsadót 2007. szeptember 1-jei hatállyal megszüntette, mint önálló
intézményt, és tagintézményként működtette tovább.
Mivel önálló intézményként a tapolcai Nevelési Tanácsadó már nem létezik, a Megyei
Önkormányzat az ezzel kapcsolatos feladatellátást adta vissza Tapolca Város
Önkormányzatának.
A folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében Tapolcának új (jogutód) intézményt kell
alapítania, 2011. július 1-jével.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kt.) 88. § (5) bekezdése
alapján „ A helyi önkormányzat új közoktatási intézményt akkor létesíthet, a meglévő
intézmény feladatát akkor bővítheti, ha a működés megkezdéséhez, illetve az új feladatok
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet
rendelkezésre áll, illetve megteremthető. A döntéshez be kell szerezni a fővárosi, megyei
önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét.”



2

Feladatellátás
A Kt. 34. §-ban feltüntetett szakszolgálati feladatok közül, az új intézmény feladatellátása
megegyezik az 2008-ban átadott intézmény feladataival, melyek

 nevelési tanácsadás
 logopédia
 konduktív pedagógia
 korai fejlesztés és

gondozás
Mivel az intézmény több szakszolgálati feladatot is ellát, így a Kt. alapján többcélú
intézményként működhet.
A Kt. 33. § (1) bekezdés „A többcélú intézmény lehet” e) pontja alapján „egységes
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény”.
(2) bekezdése alapján „Többcélú intézmény akkor létesíthető, ha a létesítés és a működés
anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei valamennyi feladat ellátásához biztosítva
vannak.”
(11) Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény több különböző pedagógiai
szakszolgálatot szervezetileg egységes intézményként lát el. Az egységes pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézmény - a szakértői és rehabilitációs bizottsági feladatok
kivételével - részt vehet a pedagógiai szakszolgálatok ellátásában, az utazó szakember-
hálózat működtetésében, a többi gyermekkel, tanulóval együtt azonos óvodai csoportban,
iskolai osztályban, nevelésben-oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók ellátásában. Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény elláthatja a
gyógytestnevelés feladatait is. Az egységes pedagógiai szakszolgálatban - szervezeti és
szakmai tekintetben önálló intézményegységenként - megszervezhető a családsegítő
szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás is.”

Intézmény neve
Mivel az intézmény több különböző szakszolgálati tevékenységet szervezetileg egységes
intézményként lát el, többcélú intézmények közül az egységes pedagógiai szakszolgálat
elnevezést ajánlott alkalmazni. Az intézmény teljes és lehető legegyszerűbb elnevezésének a
Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nevet javasoljuk adni.

SZEMÉLYI FELTÉTEL

Intézmény vezetése
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. § (17) bekezdésében „Új közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési feladatok
ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül, vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi
megbízás adható. A megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követő évre szólhat, a
(14) bekezdésben meghatározottak alkalmazásával.”
(18) bekezdésében „A (16)-(17) bekezdésében szabályozott vezetői megbízást a helyi
önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése adja. „
Kt. 55. § (1) bekezdése a) pontja alapján „Az önálló intézményként működő
………….más közoktatási intézmény élén igazgató, áll.”

Vezetői megbízás feltételei
A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet alapján,
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3. § (1) „A kizárólag pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézményben, többcélú
intézmény esetén a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményegységben a vezetői
megbízás feltétele
a) az adott pedagógiai szakszolgálat intézményében pedagógus-munkakör betöltésére
jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga
megléte,
b) a szakképesítésnek megfelelő pedagógus-munkakörben szerzett legalább öt év szakmai
gyakorlat,
c) a pedagógiai szakszolgálat intézményében pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
(2) Ha a vezetői megbízást pszichológus kapja, klinikai, neuropszichológiai, pedagógiai
vagy tanácsadói szakvizsgával kell rendelkeznie.
(3) Ha a pedagógiai szakszolgálat intézménye több különböző pedagógiai szakszolgálat
feladatait látja el, az intézmény vezetésére az kaphat megbízást, aki bármelyik, az ellátott
feladatokra létrehozható pedagógiai szakszolgálat intézménye vezetői megbízásához
szükséges, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.”

A Fodorné Csöglei Erika az intézményben határozatlan közalkalmazotti jogviszonnyal
rendelkezi, közel 30 éves szakmai, és 15 éves vezetői tapasztalata van. Mivel az intézmény
több szakszolgálati feladatot is ellát, vezetői megbízást az kaphat, aki az ellátott feladatok
közül bármelyik feladat ellátására rendelkezik a szükséges végzettséggel.
A felsorolt feltételekkel a korábbi intézményvezető, a jelenleg tagintézmény-vezetőként
dolgozó Fodorné Csöglei Erika rendelkezik, a jelenlegi jogszabályok alapján pályázat
kiírása esetén is megfelel az intézményvezetői feltételeknek.

Személyes adatok
Név: Fodorné Csöglei Erika
Születési hely, idő: Zalaszentgrót 1960. november 24.
Lakcím: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 60/B.
Végzettség: Gyógypedagógus-logopédus
Tanulmányok
2007. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Kistérségi Tanügyigazgatási Szakértő
1998-2000. Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Közoktatási Vezető
1980-1984. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

Oligofrénpedagógiai - logopédia szak
Munkahelyek
2007-től tagintézmény-vezető a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat tapolcai tagintézményében
1997-2007. intézményvezető Nevelési Tanácsadó Tapolca
1996. novemberétől
1997. júniusáig megbízott intézményvezető a Nevelési Tanácsadó Tapolca
1983-tól Nevelési Tanácsadó Tapolca – logopédus munkakör
Egyéb ismeretek
2001-2002. számítógépes ismeret: ECDL- Start vizsga

Fodorné Csöglei Erika a Testület kedvező döntése esetén vállalja az intézmény vezetését a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a
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személyét érintő nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezett. Erről írásbeli nyilatkozatot
tett.

Intézményvezető kötelező óraszáma, illetménye, vezetői pótléka
A Kt. 1. számú melléklete harmadik része alapján a Pedagógiai szakszolgálati intézményben
igazgatóhelyettesi munkakör esetén a kötelező óra heti 14 óra.
Illetmény a közalkalmazotti besorolás szerint. A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C §
alapján a vezetői pótléka a pótlék alap 100 %-a, mivel intézmény vezetésére csak helyettesi
megbízás adható ki.
Jelenleg a Tagintézmény vezető Asszonynak a vezetői pótléka a pótlék alap 200 %-a,
javaslom, ezt mértéket a kinevezése esetén biztosítani.

Alkalmazottak köre

Az új intézmény személyi állománya megegyezik a tagintézmény személyi állományával,
amely 11 fő, ebből
9 fő szakalkalmazott:

1 fő oligofrén pedagógia- logopédia szakos tanár, közoktatási vezető, kistérségi
tanügyigazgatási szakértő

2 fő oligofrén pedagógia- logopédia szakos tanár
1 fő szakvizsgázott pedagógiai szakpszichológus
1 fő gyógypedagógus- szakvizsgázott klinikai szakpszichológus
1 fő konduktor- pszichopedagóus,
1 fő gyógypedagógus szurdopedagógus,
1 fő gyógypedagógus-tanító,
1 fő gyógypedagógus pszicho-pedagógus

1 fő intézményi adminisztrátor
1 fő dajka, hivatalsegéd, takarító

Alkalmazottak jogviszonya
A beosztott pedagógusok munkajogi helyzete
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
keretein belül 2011. június 30-ig tagintézményként működő Nevelési Tanácsadó Tapolca
valamennyi dolgozójának továbbfoglalkoztatását 2011. július 1-jétől Tapolca Város
Önkormányzata által alapított Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül
biztosítja, meglévő bérükkel és szerzett jogaikkal együtt, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. előírásainak megfelelően.

TÁRGYI FELTÉTEL

Intézmény székhelye
A tagintézmény évek óta a tapolcai Ringató Bölcsőde épületében végezte a tevékenységét
(8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.) Tapolca Város Önkormányzata 2009-ben pályázatot nyújtott
be a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Ringató Bölcsőde felújítására.
A folyamatos bölcsődei férőhelyhiány megszüntetése érdekében a felújítás után az épületben
csak bölcsődei ellátás folyna. Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
57/N/2011. (III. 31.) Kt. határozatában kérte a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését,
hogy a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Tapolca
alapító okiratában telephelyként a következő ingatlant felvenni szíveskedjék 2011. augusztus
31-jei hatállyal, 8300 Tapolca, Ady Endre u. 22. fsz., a jelenlegi 8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-
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3. telephelyet, pedig 2011. augusztus 31-jei hatállyal, törölje. A 2011. június 30-val a
Megyétől visszavett szakszolgálati feladatellátás miatt a Megye ezt az intézkedést már nem
tudja végrehajtani, emiatt szükséges Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
57/N/2011. (III. 31.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezni, így az új székhelyet Tapolcának
kell átvezetnie az intézményi dokumentációkon.

Az új székhely átalakításán már dolgoznak a szakemberek és remélhetőleg a nyár folyamán
elkészül, és szeptember 1-jén az intézmény megkezdheti a munkát.

Eszközellátottság
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3. számú mellékletében - pedagógiai szakszolgálat
intézményeinek kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről- meghatározottak a
alapján az jogelőd intézmény már rendelkezett a szükséges eszközökkel és felszerelésekkel,
melyek az új intézménynek is a rendelkezésére állnak.

KÖLTSÉGVETÉSI FEDEZET

Költségvetése
Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletébe beépül 2011. július 1-jével
a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetése.

Gazdálkodási jogköre
Az intézmény önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási,
teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges
szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül, egyes adminisztratív, szellemi
támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Tapolca Város Polgármesteri Hivatala
8300 Tapolca, Hősök tere 15. látja el.

A Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján az alapító okirattal együtt az intézmény
pénzügyi- gazdálkodási feladataival foglakozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervvel kötött pénzügyi megállapodását is be kell küldeni.

OM azonosító:
Minden közoktatási intézménynek egy hat számjegyből álló u.n. OM azonosítóval kell
rendelkeznie. Hivatalos iratain – jogszabályban meghatározott esetekben- köteles az OM
azonosítót feltüntetni, különben az irat érvénytelennek minősül. A Tapolcai Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat új közoktatási intézménynek minősül, tehát OM azonosítót is
igényelni kell. Az OM azonosítót az Oktatási Hivatal keretein belül működő Közoktatási
Információs Rendszeren keresztül kell igényelni, az intézményalapító okiratának és
törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló határozat beküldésével, az igénylést a 20/1997. (II.
13. ) Korm. rend. szabályozza.

Mellékletek
1. számú Megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét
2. számú Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirat tervezete
3. számú Pénzügyi Megállapodás tervezete
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Az intézménynek a nyár folyamán minden szerdán 9-12 között ügyeletet kell biztosítania,
melyet a Tapolcai Általános Iskola igazgatóhelyettesi irodájában (8300 Tapolca, Úttörő u. 1-
5.) tartja. Az ügyelet időpontja és helyszíne kihirdetésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül
helyezi az 57/N/2011. (III. 31.) Kt. határozatát, melyben kérte a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését, hogy a Veszprém
Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó
Tapolca alapító okiratában telephelyként 2011. augusztus 31-jei
hatállyal, 8300 Tapolca, Ady Endre u. 22. fsz., ingatlant felvenni
szíveskedjen, a jelenlegi 8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3. telephelyet,
pedig 2011. augusztus 31-jei hatállyal, törölje.

Határidő: 2011. július 01.
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a testület az
58/N/2011. (III. 31.) Kt. és a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 46/2011. (IV. 28.) MÖK határozatával közös
megegyezéssel 2011. június 30-val visszavett, szakszolgálati
feladatellátásra (nevelési tanácsadás, logopédia, konduktív pedagógia,
korai fejlesztés és gondozás) az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 87. §, a 88. § (1) bekezdése b) pontjában, a (2)
bekezdésében foglaltak, illetve a közoktatásról 1993. évi LXXIX. tv.
88. §. (5) bekezdése értelmében és a 102. § (2) bekezdése a) pontja
alapján
Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
elnevezésű, önálló jogi személyiségű, önállóan működő költségvetési
szervet, intézményt alapít 2011. július 01. napjával,
székhelye: 8300 Tapolca, Ady Endre u. 22. fsz., amely a
szakszolgálati feladatot (nevelési tanácsadás, logopédia, konduktív
pedagógia, korai fejlesztés és gondozás) ellátó Veszprém Megyei
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat telephelyeként működő Nevelési
Tanácsadó Tapolca elnevezésű korábbi intézmény jogutódja.

Az alapításra kerülő intézmény felügyeleti szerve, fenntartója:
Tapolca Város Önkormányzata.

Határidő: 2011. július 01.
Felelős: polgármester
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III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város aljegyzőjét, hogy az alapító okiratot a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.

Határidő: 2011. július 01.
Felelős: aljegyző

IV.

a.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról
1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdése e) pontja alapján, a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §
alapján 2011. július 01. napjától 2012. június 30. napjáig Fodorné
Csöglei Erika, 8300 Tapolca, Kossuth u. 60/B. szám alatti lakost bízza
meg a Tapolcai Egységes Pedagógia Szakszolgálat (8300 Tapolca,
Ady Endre u. 22. fsz.) vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi
munkakörrel és részére a közalkalmazotti besorolás szerinti bért és
200 %-os vezetői pótlékot biztosít.
b.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Fodorné
Csöglei Erika, 8300 Tapolca, Kossuth u. szám alatti lakos megbízását
a Tapolcai Egységes Pedagógia Szakszolgálat (8300 Tapolca, Ady
Endre u. 22. fsz.) vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi
munkakörébe nem támogatja.

Határidő: 2011. július 01.
Felelős: polgármester

V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy Tapolcai Egységes Pedagógia Szakszolgálat
(8300 Tapolca, Ady Endre u. 22. fsz.) vezetői beosztás ellátására
szóló helyettesi munkakörébe a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § alapján 2011. július 01. napjától
2012. június 30. napjáig ………………………bízza meg és részére a
közalkalmazotti besorolás szerinti bért és 200 %-os vezetői pótlékot
biztosítson.



8

Határidő: 2011. július 01.
Felelős: polgármester

VI.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül
2011. június 30-ig tagintézményként működő Nevelési Tanácsadó
Tapolca valamennyi dolgozójának továbbfoglalkoztatását 2011. július
1-jétől Tapolca Város Önkormányzata által alapított Tapolcai
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül biztosítja,
meglévő bérükkel és szerzett jogaikkal együtt, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. előírásainak megfelelően.

Határidő: 2011. július 01.
Felelős: polgármester

VII.

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Tapolca Város
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv, illetve a Tapolcai Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, mint önállóan működő költségvetési intézmény között
a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjéről szóló együttműködési megállapodást a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert és az Aljegyzőt a megállapodás
aláírására.

Határidő: 2011. július 01.
Felelős : polgármester, aljegyző

Tapolca, 2011. június 15.
Császár László sk.

polgármester
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Ügyiratszám: 1/461/2011.
ALAPÍTÓ OKIRAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 87. § illetve, 88. § (1) bekezdése b) pontja, (2) bekezdése, 90. § és a

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi
alapító okiratot adja ki.

1. Költségvetési szerv neve:

Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Idegen neve: ---
Rövid neve: ---

OM azonosító:

Székhelye: 8300 Tapolca, Ady Endre u. 22. fsz.

MÁK-nál nyilvántartott törzsszám:

2. Létrehozásáról rendelkező határozat:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /N/2011. () K
határozatával 2011. július 01. hatállyal hagyta jóvá.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési
Tanácsadó Tapolca
8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Önként vállalt feladat: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV.
törvény 70. § (1), illetve 115. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

5. Alaptevékenysége:
Szakágazati rend szerint:

855900 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Feladatellátási kötelezettsége:

- nevelési tanácsadás
- logopédiai ellátás
- korai fejlesztés és gondozás
- konduktív pedagógiai ellátás

6. Szakfeladatok száma és megnevezése alaptevékenység:
Szakfeladat rend szerint:

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistársági társulások elszámolásai
8560111 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység
8560121 Korai fejlesztés, gondozás
8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv kiadásaiban:
---

8. Működési köre:
 Tapolca város közigazgatási területén lakhellyel ennek hiányában tartózkodási hellyel

rendelkező 0-18 éves korú gyermekek,
 Tapolca város közigazgatási területén lakhellyel ennek hiányában tartózkodási hellyel

rendelkező tanulói jogviszonnyal rendelkező 18-23 éves korú tanulók,
 Tapolca város közigazgatási területén működő óvodában óvodai nevelésben részesülő

gyermekek,
 Tapolca város közigazgatási területén működő iskolában tanulói jogviszonnyal

rendelkező tanulók.

9. Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

10. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és

11. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

12. Gazdálkodási jogkör:
Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek
felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.
A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti
egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi
támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül –
elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Tapolca Város
Polgármesteri Hivatala 8300 Tapolca, Hősök tere 15. látja el.

13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.
Az intézmény vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete határozott időre bíz meg, aki az
intézmény dolgozói felett munkáltatói joggal rendelkezik.
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14. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján,
és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján.

15. Alapító neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és

16. Fenntartó neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és

17. Az intézmény típusa: közoktatási intézmény
többcélú intézmény:
egységes pedagógia szakszolgálat

18. Tagintézménye: ---

19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

20. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.

Tapolca, 2011.
P.H.

Császár László Ughy Jenőné
polgármester aljegyző

Záradék:
A Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete /N/2011. (VI. 24.) Kt. határozatával 2011. július 1.
hatállyal hagyta jóvá.

Tapolca, 2011.

P.H.
Ughy Jenőné

aljegyző
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3. számú Melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban önállóan működő és gazdálkodó),
valamint a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, mint önállóan működő intézmény (a
továbbiakban önállóan működő) között az államháztartásról szóló és többször módosított
1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint:

I. Az együttműködés általános szempontjai

1. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmény
együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos
intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg.

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő gazdálkodási, szakmai
döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.

3. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei a
önállóan működőnél nincsenek meg, köteles az önállóan működő és gazdálkodó ellátni.

4. Az önállóan működő és gazdálkodó gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű,
törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit.

5. A 4. pontban foglaltakat az önállóan működő és gazdálkodó elsősorban érvényesítési,
ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba beépített
belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja.

6. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az intézményvezető saját hatáskörében
gyakorolja, melyet írásban átruházhat más személyre is.

7. Az önállóan működő és gazdálkodó köteles a kiemelt előirányzatokról előirányzat-
nyilvántartást naprakészen vezetni.

8. A kötelezettség-vállalás nyilvántartása mind az önállóan működő és gazdálkodónál, mind
az önállóan működőnél párhuzamosan történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a
folyamatban lévő kötelezettség-vállalásokat, illetve ezek hó végi állományát.

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést az önállóan működő és gazdálkodó vezeti, és
gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmény gazdasági
eseményei egymástól.

10. A kis értékű tárgyi eszközökre és a személyi juttatásokra vonatkozó (létszám-, bér-, stb.)
analitikus nyilvántartást az önállóan működő vezeti. A nagy értékű tárgyi eszközök
analitikáját az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezeti.

11. Az önállóan működő a leltározási szabályzat figyelembevételével éves leltárt készít a
selejtezési szabályzat alapján elvégzi a selejtezést.

12. A leltárértékelés az önállóan működő feladata, amely a nyilvántartások és tényleges
készletek közötti eltérésekről kimutatást készít. Az eltérések egyeztetéséhez az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv segítséget nyújt.
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13. A önállóan működő által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási
rendszerénél az önállóan működő intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi
információ-szolgáltatások tekintetében az önállóan működő és gazdálkodó.

14. Az önállóan működő és gazdálkodó gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos
állami, önkormányzati szabályozások eljussanak az önállóan működőhöz és azok
gyakorlati végrehajtását segíti.

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az önállóan
működő és az önállóan működő és gazdálkodó között úgynevezett számla átadás-átvételi
könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot)
az intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett.

16. Az önállóan működő bankszámlával nem rendelkezik, számára az önállóan működő és
gazdálkodó részére megnyitott bankszámla áll rendelkezésre pénzforgalmának
lebonyolítására.

17. A kisebb kifizetések teljesítésére az önállóan működő intézménye készpénzellátmányt
kap, amelyet a készpénzkezelési szabályzat alapján és az ott szabályozott bizonylatok
felhasználásával költhet el. Az általa beszedett bevételeket –amennyiben annak összege
meghaladja a 10.000 forintot- köteles 24 órán belül az önállóan működő és gazdálkodó
pénztárába befizetni.

18. Az információáramoltatás az önállóan működő illetve az önállóan gazdálkodó intézmény
között a megállapodás fenti pontjaiban rögzítettek szerint mindkét költségvetési szerv
feladata.

19. A különböző szintű jogszabályokban előírt információszolgáltatási kötelezettség
továbbítása, a továbbítást megelőző adategyeztetés, adatgyűjtés az önállóan működő és
gazdálkodó feladata. Az önállóan működő intézmények azonban kötelesek azon
dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsátani,
melyek lehetővé teszik a Polgármesteri Hivatal által történő -közös, összevont adatokat
tartalmazó- információszolgáltatást.

20.A Polgármesteri Hivatal köteles havonta pénzforgalmi információt szolgáltatni az önállóan
működő intézmény részére a pénzforgalmi jelentés megküldésével.

Az önállóan működő intézmény köteles adatot szolgáltatni:

- Az állami normatívak igényléséhez, illetve elszámolásához.

- Az éves költségvetést megalapozó koncepció elkészítéséhez.

- A negyedéves, felevés, háromnegyed éves és éves pénzforgalmi információhoz,
illetve beszámolóhoz.

Köteles beszámolni minden olyan eseményről, mely a gazdálkodást befolyásolhatja.

A pénzügyi jellegű információkért, azok valódiságáért az önállóan működő és gazdálkodó
intézmény vezetője felel. Minden egyéb szakmai információszolgáltatás valódiságáért a
benne foglaltakért az önállóan működő intézmény vezetőjét terheli a felelősség.

II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során

1. Az éves költségvetés tervezése
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1.1 Az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal az önállóan
működővel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését,
és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra.

1.2 A Polgármesteri Hivatal előkészíti a tárgyalást a jegyző és az önállóan működő
intézmény vezetője között a költségvetési egyeztető tárgyalásra, a hatáskörében
lévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja.

1.3 A Polgármesteri Hivatal segíti az önállóan működő intézmény vezetője által
felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve a
feltételrendszerének a meghatározását.

1.4 Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény
- A koncepció képviselőtestületi megtárgyalása után a határozat szellemében

segíti, illetve elkészíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását.
- Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az

intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a jegyző
számára.

1.5 Az önállóan működő és gazdálkodó a költségvetési rendelet megalkotása után
intézményenként felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat ezt a párhuzamos
vezetés végett egyezteti az önállóan működővel.

2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása

2.1 Az önállóan működő előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási
hatáskörét önállóan gyakorolja és erről az önállóan működő és gazdálkodót
folyamatosan tájékoztatja.

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli az előirányzat-túllépés
fedezetét.

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-növelés esetében a
megemelt előirányzatot közli az önállóan működő és gazdálkodóval és
egyúttal megjelöli az emelés fedezetét is (bevételi többlet teljesítése, vagy
bevétel előírása)

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az érintett
intézményvezető és az önállóan működő és gazdálkodó intézmény felelős
vezetője együttesen felelősek.

3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése

3.1 A kötelezettségvállalás és utalványozás az önkormányzat szabályzata alapján
történik, erre az önállóan működő intézmény vezetője jogosult.

3.2 A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzése az önállóan működő és
gazdálkodó szervnél történik a szabályzatban meghatározott módon.

3.3 A pénzgazdálkodási jogkörök részletes szabályait az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv szabályzata tartalmazza.

4. A személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerővel
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való gazdálkodás (bérgazdálkodás) szabályai.

4.1 Az önállóan működő intézmény vezetője önálló bérgazdálkodói jogkört
gyakorol. Az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek
miatti bérmaradványt - az önállóan működő és gazdálkodóval történt egyeztetés
után- felhasználhatják.

4.2 Az önkormányzat képviselőtestülete által a költségvetési rendelettel jóváhagyott
létszámkerettel az önállóan működő önállóan gazdálkodik.

4.3 A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről, a rendszeres személyi
juttatások esetében az önállóan működő szintjére összesített létszám- és
bérnyilvántartást vezet az önállóan működő intézmény.

4.4 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során az önállóan működő és gazdálkodó
biztosítja, hogy a munkaerő- bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső
szabályzatoknak és az önkormányzat képviselőtestülete döntésének megfelelően
történjen.

5. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje.

5.1 A kis értékű tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását – ide értve a
munkahelyeken használatban lévő készleteket is – az önállóan működő végzi.
Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkentések és
növekedések alapbizonylatait kiállítják, és folyamatosan egyeztetnek a főkönyvi
könyveléssel és a saját intézményük különböző munkahelyeivel.

5.2 A befektetett eszközök analitikus nyilvántartását az önállóan működő és
gazdálkodó intézmény végzi, az önállóan működő elvégzi az év végi
leltárfelvételeket, a leltárak összesítését és kiértékelését, melyben az önállóan
működő és gazdálkodó intézmény segítséget nyújt.

5.3 A önállóan működő előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és
gondoskodnak azok előírásszerű bizonylatolásáról.

5.4 A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a leltározási
és selejtezési szabályzat alapján történik.

6. A készpénzkezelés rendje.

6.1 A önállóan működő a készpénzkifizetések teljesítésére készpénz-ellátmánnyal
rendelkezik, amelyből teljesítheti a különböző készpénzes kifizetéseket.

6.2 A kifizetésekről az önállóan működő és gazdálkodó intézménye rovatos
elszámolást vezet.

6.3 A készpénz-forgalomról az ellátmány feltöltésekor számlákkal elszámol az
önállóan működő és gazdálkodó felé.

6.4 A készpénz-kifizetések szabályszerűségéért az önállóan működő költségvetési
szerv vezetője felelős és gondoskodik egyúttal a pénz biztonságos tárolásáról.
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6.5 A készpénzben beszedett bevételek a kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt
az önállóan működő –amennyiben annak összege meghaladja a 10.000 forintot-
naponta köteles az önállóan működő és gazdálkodónál vezetett bankszámlájára
feladni.

7. A működtetés, felújítási, beruházási tevékenységek
tervezése, bonyolítása.

7.1 Az intézmény működtetési feladatai közül az önállóan működő intézmény látja
el az alábbiakat:

- gondoskodik a munkaerő foglalkoztatásáról, szervezi, irányítja a
foglalkoztatottakat,

- gondoskodik az intézmény üzemeltetéséről, ezen belül kiemelt feladata a
tevékenysége ellátásához szükséges irodaszer, nyomtatvány, könyvek,
folyóiratok, egyéb információhordozók, a folyamatos intézményi
működtetést biztosító készletek beszerzése, egyéb szakmai
készletbeszerzések

- gondoskodik a meglévő vagyontárgyak folyamatos karbántatásáról, a nyári
karbantartási munkákról a Polgármesteri Hivatallal egyeztet.

7.2 Az intézményi felújítási tervek az önállóan működő és gazdálkodó szintjén
készülnek el, amely intézményenként és tárgyi eszköz-féleségenként tartalmazza
a tervezett felújításokat.

7.3 A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az önállóan
működő és gazdálkodó feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan az önállóan
működőnek gazdálkodási feladatai nincsenek.

7.4 A vagyonkezelés feladatai az ingatlan és az ingó tekintetében jelentkeznek. Az
ingatlanvagyon esetében az önállóan működő intézmények vagyonkezelési joga
addig terjed, amennyit a fenntartó önkormányzat vagyongazdálkodási
rendeletében meghatároz. A pénzeszközök lekötéséről, a befektetésekről a
Polgármesteri Hivatal dönt.

8. Ellenőrzés

Az önállóan működő intézménye belső ellenőrzését az önkormányzat által
megbízott belső ellenőr végzi el az elfogadott éves ellenőrzési munkaterv alapján.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felelős a folyamatba épített,
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséért és hatékony
működtetéséért.

9. A beszámolás

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elkészíti az összesített beszámolót.

A beszámoló szöveges részének a számszaki ismertetését az önállóan működő és
gazdálkodó intézmény köteles elkészíteni, a pénzmaradvány kimutatása, indoklása
az önállóan működő intézmény aktív közreműködésével történik.
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Az együttműködési megállapodást Tapolca város Önkormányzata ……………..Kt.
határozatával elfogadta, mely 2011. július 01-én lép hatályba, az abban foglaltakat ettől
kezdve kell alkalmazni.

Tapolca, 2011. ……………

Az önállóan működő és gazdálkodó részéről:

Császár László Ughy Jenőné
polgármester aljegyző

Az önállóan működő részéről:

……………………………..

intézmény vezető


