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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Nagykereki Község Önkormányzat és Told Község Önkormányzat
Képviselő-testületei 2012. november 30-án – péntek – du. 14 órai kezdettel megtartott
együttes nyilvános ülésről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László képviselő
Dr. Nagy Csaba

mb.jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Pálné Fazekas Irén alpolgármester
Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert képviselő
Bojt Község Képviselő-testülete:
Vass Mária polgármester
Reikli Ferencné alpolgármester
Bazsó Sándor, Pető Miklós képviselő
Nagykereki Község Képviselő-testülete:
Dávid Andrásné alpolgármester
Czeglédi Vince, Kovács Imre, Kovács Miklós, Nagy Károly képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
Béres Barnabás Mihály polgármester
Fábián Béla alpolgármester
Karácsony Gyula, Nagy János képviselő
Igazoltan távol:
Dani Béla Péter biharkeresztesi képviselők
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Rácz Emil Zsigmond bojti képviselő
Zilai Károly Nagykereki polgármestere, Berei Zsoltné képviselő
Varga László toldi képviselő
Meghívottak, vendégek:
Farkas Lajos könyvvizsgáló
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és városfejlesztési irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag, intézményvezető
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag
Kiss Józsefné intézményvezető
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök köszönti a képviselő-testületek tagjait, az ülés
résztvevőit, tájékoztatja a képviselőket, hogy Berekböszörmény képviselő-testülete nem vesz
részt az együttes ülésen, külön ülésen hozza meg határozatát.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületek együttes ülése határozatképes, mivel
Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 6 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott
képviselőjéből 5 fő jelen van, Bojt 5 megválasztott képviselőjéből 4 fő jelen van, Nagykereki
7 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Told 5 megválasztott képviselőjéből 4 fő jelen
van, a képviselő-testületek ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg, kéri a
képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Ártánd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Bojt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Nagykereki Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Told Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az együttes ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat körjegyzőségi feladatok
ellátásához való hozzájárulás 2012. háromnegyed éves felhasználásáról szóló
tájékoztatóhoz
2. Előterjesztés a Bocskai István Oktatási Központ, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatáshoz
3. Előterjesztés Biharkeresztes és Ártánd Önkormányzatok InfrastruktúraFejlesztési Társulása 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról
4. Különfélék
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
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1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat körjegyzőségi feladatok
ellátásához való hozzájárulás 2012. háromnegyed éves felhasználásáról szóló
tájékoztatóhoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták.
Biharkeresztes bizottságai tárgyalták. Az ülésen jelen van Könyvvizsgáló Úr is. Kéri,
mondják el véleményüket.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A testületek tudták ezekben a nehéz időszakokban is
fizetni a hozzájárulást, szépen alakult. Az adósságrendezéssel meg tudják fizetni az
önkormányzatok a további összegeket, és úgy tudják zárni az évet, hogy nem marad adósság.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Rendben levőnek találta az elszámolását is.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke, oktatási bizottság tagja: Együttes ülésen tárgyalták
az előterjesztést, mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják a tájékoztatót.
Barabás Ferenc polgármester: A mellékletekből is látszik, amit Könyvvizsgáló Úr leírt.
Szorított helyzetben voltak az önkormányzatok, de mindenki próbált eleget tenni a
kötelezettségének. Nehezebb évet tudnak maguk után, mint a 2011. év volt. Komolyan vették
a közösen meghatározott feladatokat.
Kéri a képviselőtestületeket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
Ártánd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
89/2012. (XI. 30.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2012. háromnegyed
éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. november 30.

Bojt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
110/2012. (XI. 30.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2012. háromnegyed
éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2012. november 30.

Nagykereki Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
110/2012. (XI. 30.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2012.
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 30.

Told Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
80/2012. (XI. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2012. háromnegyed
éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2012. november 30.

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
270/2012. (XI. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2012.
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. november 30.

2. Előterjesztés a Bocskai István Oktatási Központ, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatáshoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták,
Biharkeresztes valamennyi bizottsága tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A táblázat szemlélteti, hogyan teljesültek a bevételek
és kiadások, az időarányos teljesülést mutatja. Az önkormányzat biztosította az intézmények
működését, fennakadás nem volt, folynak a pályázatok. Még lesznek előirányzat módosítások
a pályázatok miatt. Szép képet mutat a III. negyedévi elszámolás.
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Farkas Lajos könyvvizsgáló: Véleménye szerint a beszámoló szép, még ha feszített is a
gazdálkodás.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke, oktatási bizottság tagja: Együttes ülésen tárgyalták
az előterjesztést, mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a tájékoztatót.
Barabás Ferenc polgármester: Egyetért Könyvvizsgáló úrral, köszönetet kell mondani az
intézményeknek, valamennyien tudomásul vették, hogy szoros gazdálkodást kell végezni.
Köszöni az intézményvezetők és munkatársak munkáját, azért el kell ismerni, hogy
konfliktusokat is okozott ez a szoros gazdálkodás. A pályázati pénzek felhasználásával
gyarapodott az eszközellátottság, volt lehetőség tanórán kívüli foglalkoztatásra is.
Kiss István ártándi képviselő: Az óvodától a kért tájékoztatót nem kapta meg. Az óvoda
felújítására nem egyszerűbb lett volna Ártánd nevében pályázni, és hamarabb lett volna
esetleg?
Németh Ernőné intézményvezető: A Tagintézmény-vezetővel beszélt, ő teljesítette és
megadta a választ.
Kiss István ártándi képviselő: Igaz, beszélt vele, de kérte, adják írásba is.
Németh Ernőné intézményvezető: Pótolni fogja írásban.
Barabás Ferenc polgármester: Az ártándi óvoda felújítási pályázattal kapcsolatosan elmondja,
nem hiszi, hogy hátrányt jelentene, Ártándnak nem is lehetett volna pályázni. Akkor került
volna hátrányba, ha még egy óvodára nyújtottak volna be pályázatot. A
Belügyminisztériumban vannak még bent pályázatok. Valószínűleg, ha az önhiki elbírálás is
megtörténik, akkor lesz döntés. Egyetlen pályázat elbírálása sem történt még meg.
Országgyűlési Képviselő Urat megkérdezik, tájékoztatni fogják.
Kéri a képviselőtestületeket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
Ártánd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
90/2012. (XI. 30.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Oktatási Központ
és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2012. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:

Benkő Sándor polgármester
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Határidő:

2012. november 30.

Bojt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
111/2012. (XI. 30.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Oktatási Központ és
a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2012. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2012. november 30.

Nagykereki Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
111/2012. (XI. 30.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Oktatási
Központ és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2012. háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 30.

Told Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
81/2012. (XI. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Oktatási Központ és
a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2012. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2012. november 30.

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
271/2012. (XI. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Oktatási
Központ és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2012. háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. november 30.
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3. Előterjesztés Biharkeresztes és Ártánd Önkormányzatok InfrastruktúraFejlesztési Társulása 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés Ártánd és Biharkeresztes képviselő-testületét
érinti. Biharkeresztes valamennyi bizottsága tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A beruházás bezárult, áramdíj továbbszámlázása
történik meg, ennek a bemutatása látható az előterjesztésben. A Mezei-Vill befizeti az
összeget, időszakokban van eltérés, mely év végén rendeződik. Ez a kiadás és bevételi oldal
jelenik meg.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke, oktatási bizottság tagja: Együttes ülésen tárgyalták
az előterjesztést, mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Gyakorlatilag technikai kérdésről van szó. Kéri Ártánd és
Biharkeresztes képviselőit, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
Ártánd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
91/2012. (XI. 30.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes és Ártánd
Önkormányzatok Infrastruktúra- Fejlesztési Társulása a társulás 2012. háromnegyed
éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc elnök
2012. november 30.

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
272/2012. (XI. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes és Ártánd
Önkormányzatok Infrastruktúra- Fejlesztési Társulása a társulás 2012. háromnegyed
éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:

Barabás Ferenc elnök
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Határidő:
4. Különfélék

2012. november 30.

K/1. Előterjesztés a közoktatási és pedagógiai szakszolgálati társulás megszüntető
megállapodásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés e-mailen kiküldésre került.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti a közoktatási és pedagógiai szakszolgálati
társulás megszüntető megállapodásáról szóló előterjesztést. Okafogyottá vált a társulás
fenntartása, a jogszabály sem engedi meg. Intézményfenntartó társulás január 1-jétől nem
működhet. Ismerteti a megszüntető okiratot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, egyetértenek-e a
határozati javaslattal.
Ártánd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
92/2012. (XI. 30.) számú ÁKt határozat:
1.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 31. napi hatállyal
megszünteti a „Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati
Intézményi társulás”-t.
2.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelési, általános iskolai
oktatás és nevelés, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a
gyógypedagógiai tanácsadás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a logopédiai
ellátás, és a gyógytestnevelés feladatainak ellátására kötött önkormányzati társulási
megállapodás megszüntető megállapodásának hatályos szövegét a határozat melléklete
szerint fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. november 30.

Bojt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
112/2012. (XI. 30.) számú BKt határozat:
1.
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 31. napi hatállyal
megszünteti a „Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati
Intézményi társulás”-t.
2.
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelési, általános iskolai
oktatás és nevelés, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a

9

gyógypedagógiai tanácsadás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a logopédiai
ellátás, és a gyógytestnevelés feladatainak ellátására kötött önkormányzati társulási
megállapodás megszüntető megállapodásának hatályos szövegét a határozat melléklete
szerint fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2012. november 30.

Nagykereki Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
112/2012. (XI. 30.) számú NKÖK határozat:
1.
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 31. napi hatállyal
megszünteti a „Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati
Intézményi társulás”
2.
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelési, általános
iskolai oktatás és nevelés, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a
gyógypedagógiai tanácsadás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a logopédiai
ellátás, és a gyógytestnevelés feladatainak ellátására kötött önkormányzati társulási
megállapodás megszüntető megállapodásának hatályos szövegét a határozat melléklete
szerint fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 30.

Told Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
82/2012. (XI. 30.) számú TKt határozat:
1.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 31. napi hatállyal
megszünteti a „Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati
Intézményi társulás”
2.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelési, általános iskolai
oktatás és nevelés, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a
gyógypedagógiai tanácsadás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a logopédiai
ellátás, és a gyógytestnevelés feladatainak ellátására kötött önkormányzati társulási
megállapodás megszüntető megállapodásának hatályos szövegét a határozat melléklete
szerint fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2012. november 30.
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Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
273/2012. (XI. 30.) számú BVKt határozat:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 31. napi
hatállyal megszünteti a „Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai
Szakszolgálati Intézményi társulás”-t.
2.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelési, általános
iskolai oktatás és nevelés, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a
gyógypedagógiai tanácsadás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a
logopédiai ellátás, és a gyógytestnevelés feladatainak ellátására kötött önkormányzati
társulási megállapodás megszüntető megállapodásának 2012. december 1-jén hatályos
szövegét a határozat melléklete szerint fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. november 30.

Melléklet a 273/2012. (XI. 30.) számú BVKt,
92/2012. (XI. 30.) számú ÁKt,
112/2012. (XI. 30.) számú BKt,
112/2012. (XI. 30.) számú NKÖK,
82/2012. (XI. 30.) számú TKt
határozathoz:
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A Közoktatási és pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló társulás
megszüntető megállapodása
1. Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi
társulás
tagjai:
o Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli:
Barabás Ferenc polgármester- 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57.;
o Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli: Benkő
Sándor polgármester - 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.;
o Berekböszörmény Község Önkormányzatának képviselő – testülete – képviseli:
Vajda Imre polgármester – 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
o Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli: Vass Mária
polgármester - 4114 Bojt, Ady E. u. 5.;
o Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – képviseli: Zilai
Károly polgármester - 4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.;
o Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli: Béres
Barnabás polgármester - 4117 Told, Kossuth u. 2..
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(továbbiakban Ttv.) 4. § (1) bek c.) pontja, valamint a 6. § (1) bek b.) pontja alapján a társulási
megállapodással létrehozott „Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai
Szakszolgálati Intézményi Társulást” (továbbiakban megszüntetett társulás) közös
megegyezéssel megszüntetik, azzal, hogy jelen megszüntető megállapodás a megszüntetett
társulás feladatait 2012. december 31. napi hatállyal megszünteti.
2. A megszűnés oka:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 157.§ a)
pontja valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2.§. (3)
bekezdése.
3. A megszűnés módja:
A Biharkeresztes, Ártánd, Berekböszörmény, Bojt, Nagykereki, Told, települési
önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy az óvodai nevelés
feladatait 2013. január 1. napjától az jogi személyiséggel rendelkező Óvodai Társulás
látja el.
Az általános iskolai oktatás és nevelés, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok
közül a gyógypedagógiai tanácsadás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a
logopédiai ellátás, és a gyógytestnevelés feladatait 2013. január 1. napjától a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a Magyar Állam látja el.
Fenti okok miatt a Ttv. 6.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint a társulás valamennyi tagja
elhatározta a társulás megszüntetését.
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4. Megszüntetni kívánt társulás neve:
„Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi
Társulás”
5. Óvodai nevelési feladatot átvevő társulás neve: Óvodai Társulás
6. A megállapodás megszüntetéséhez a társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
7. A társulás vagyonnal nem rendelkezik.
8. A megszüntetett társulás tagjai egymással a következőképpen számolnak el:
A Képviselő testületek egymással a megszűnést követő 30 napon belül elszámolnak
azzal, hogy az elszámolást követő 30 napon belül Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told
községek Önkormányzatai a székhely Önkormányzat felé esetlegesen fennálló, az
elszámolás után összegszerűen megállapított tartozásukat Biharkeresztes Város
Önkormányzata részére átutalás útján teljesítik.
Esetleges túlfizetés esetén Biharkeresztes Város Önkormányzata az elszámolás után
összegszerűen megállapított túlfizetés összegét az elszámolást követő 30 napon belül
Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told Önkormányzata részére visszautalja.
Biharkeresztes, 2012. december 1.

Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Nagy Ernő
polgármester
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testületek együttes ülését bezárta,
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő-testülete külön ülésen folytatta munkáját.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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