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        Fodor Albert polgármester 
        Andó Zoltánné képviselő 
  Bibliák István képviselő 
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  Hodop Istvánné képviselő 
        Ötvös Béla alpolgármester 
 Simon Lórántné képviselő 
 
 

Távolmaradását előzetesen jelezte:  Andó Zoltánné  képviselő.   
 
   
Múcsony Nagyközségi Önkormányzat részéről: 
 
       Viszlai Viktor polgármester 
       Kaulics János képviselő 
       Üveges Ferenc alpolgármester 

Widomskiné Novák Mária képviselő 
Zsigó István képviselő 
 

Távolmaradását előzetesen jelezte  Dr. Duzsejné Kosik Etelka és Forgonyné Viszlai Margit 
képviselő. 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
 
   
  Dr. Szécsi Ottó jegyző Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat részéről 
  Rakaczki Mária intézményegység-vezető Múcsony 
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Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, Izsófalva Nagyközség részéről 7 főből 6 fő, Múcsony Nagyközség részéről 7 
főből 5 fő képviselő van jelen. Így az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint 
fogadnak el: 
 
1.) A Kalász László Általános Művelődési Központalapító okiratának módosítása 
Előadó: Viszlai Viktor polgármester 
 
2.) A Kalász László Általános Művelődési Központot érintő létszámcsökkentésre vonatkozó 
javaslat megtárgyalása 
Előadó: Viszlai Viktor polgármester 
 
3.) A Kalász László Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos óvoda mucsonyi 
telephelyének nyári zárva tartásának megtárgyalása 
Előadó: Viszlai Viktor polgármester  
 
4.) Indítványok, javaslatok 
 

- Rudabányai orvosi ügyelet szerződés módosítása 
- Pályázat benyújtása 

 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a A Kalász László Általános Művelődési 
Központalapító okiratának módosítása c. napirendet tárgyalja. 
 
Viszlai Viktor: A szakfeladatrend változása miatt szükség van az alapító okirat módosítására. 
Február 29-ig kell a módosítást végrehajtani. A régi dolgokat ki kell venni belőle, az újakat 
beépíteni. Törvény szerinti módosítás. Kéri elfogadni. 
 
Hodop Istvánné: Sikerült-e javítani a létszámbeli eltérést a Szivárvány Óvodánál? 
 
Dr.  Szécsi Ottó: Beszélt a múcsonyi jegyzővel. Kijavítják a létszámadatokat. Izsófalván nem 
100 fő a felvehető maximum létszám az óvodában, hanem 83 fő. 
 
Ezután Izsófalva Nagyközség Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag, Múcsony 
Önkormányzata 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2012.(II.29.)sz. Önkormányzati Határozata 
Múcsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2012.(II.29.)sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy:  Alapító Okirat módosítása 
 
I./ Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 
testülete, valamint Izsófalva Nagyközségi Önkor- 
mányzat Képviselő-testülete a 83/2010.(V.20.) 
 sz., 33/2010 .(V.20.)sz. határozattal elfogadott, a  
Kalász László Általános Művelődési Központ 

                  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló    
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                   törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  
                   31.) Korm. rend. 5. § (4) bekezdése alapján az  
                   alábbiak szerint módosítja: 
 

I. Az Alapító Okirat az alábbiak szerint módosul: 
 

1.) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Izsófalva Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
38. § (1) bekezdése, a közoktatásról szóló, 1993.évi LXXIX.tv. 37.§ (5) bekezdésében, a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. tv. 68. c) pontja, 78.§ (5) bekezdés b) pontja, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) 
alapító okiratot adja ki: 
2.) Az alapító okirat 5.) pontja „ az intézmény működési köre” helyébe az alábbi szöveg 
lép: 
Illetékessége, működési köre: 
 3.) Az alapító okirat 10.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 
4.) Az alapító okirat 13.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 Államháztartási szakágazat száma: 852010 Alapfokú oktatás 
5.)  Az alapító okirat 14.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
Közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (4) bekezdése alapján 
a települési önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai 
oktatásról és nevelésről.  
6./ Az alapító okirat 15.) a.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
Alaptevékenysége a közfeladataként meghatározottak ellátása. 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
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) 
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
889101 Bölcsődei ellátás 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
7./ Az alapító okirat 15.) c.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
c.) Speciális képzési formák: 
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- Sajátos nevelési igényű – ezen belül: 
A, 1. Testi- érzékszervi, súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan      

        fogyatékos gyermek 

       2. Beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

       3. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos  

          rendellenességével küzdő gyermek 

    

    B,  A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő  

           gyermek 

8./ Az alapító okirat II.) a.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
9./ Az alapító okirat II.) d.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
d.) Speciális képzési formák: 
- Sajátos nevelési igényű – ezen belül: 
A, 1. Testi- érzékszervi, súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan      

        fogyatékos gyermek 

       2. Beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

       3. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos  

          rendellenességével küzdő gyermek 

    

    B,  A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő  

           gyermek 

10./ Az alapító okirat III.) a.) pontja „Szakfeladatai” helyébe az alábbi szöveg lép: 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
11.) Az alapító okirat 16.) pontja „feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” helyébe az 
alábbi szöveg lép: 
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő  
Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti szövegezéssel 
változatlanul hatályban maradnak. 

II. A képviselő- testület a Kalász László Általános Művelődési Központ 
egységes módosított Alapító Okiratát a melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
Határidő: az Alapító Okirat továbbítására: 
  2012.március 7. 
 
Felelős:  Urrné Gál Emese 
  jegyző 
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Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül a Kalász László Általános Művelődési 
Központot érintő létszámcsökkentésre vonatkozó javaslat megtárgyalása c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Viszlai Viktor: A Múcsonyi Óvodánál egy fő létszámcsökkentést kell végrehajtani. A 
szakmaiság fenntartása miatt ugyan jó lenne megtartani ezt a létszámot, de a finanszírozása 
nem biztosítható.  A törvényi előírásoknak így is megfelelnek. Javasolja az intézmény 
létszámát ennek megfelelően 66-ról 65 főre csökkenteni. 
 
Üveges Ferenc: Milyen szempontok alapján döntöttek arról, hogy ki menjen el? Történt-e 
egyeztetés vele? Emberileg mindenképpen indokolt, hogy felkészítsék a döntés végrehajtására. 
 
Rakaczki Mária: Igen, történt egyeztetés. Június 1-től fogják felmenteni a munkavégzés alól, 
augusztus 31-ig dolgozna. Még nem közölték vele a döntést. 
 
Zsigó István: Folyosói beszélgetésekből sejtheti-e már az érintett, hogy őt fogják elengedni? 
 
Rakaczki Mária: Nem, nem sejtheti. 
 
Viszlai Viktor: Sajnos más megoldást nem találtak. Az intézményegység vezető kérése volt, 
hogy legalább június 1-ig – az óvodai tanév befejezéséig – maradjon meg a létszám. Tehát 
szakmai szempontokat is figyelembe vettek. 
 
Üveges Ferenc: Helyben lakó, vagy bejáró? 
 
Rakaczki Mária: Bejáró. 
 
 
Ezután Izsófalva Nagyközség Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag, Múcsony 
Önkormányzata 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2012.(II.29.)sz. Önkormányzati Határozata 
Múcsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2012.(II.29.)sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy: Kalász László ÁMK-t érintő létszámcsökkentés 
 
 
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 
és Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. 
június 01. napjával kezdődően a Kalász László Általános Művelődési 
Központ önállóan működő költségvetési szervnél a feladatellátás 
racionálisabb megszervezéséből adódóan a Napközi Otthonos Óvoda 
Mucsony, Élmunkás u.6-8. szám alatti telephelyeit illetően -1 fő 
főfoglalkozásban, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatott közalkalmazotti álláshely megszüntetéssel együtt járó 
létszámcsökkentés végrehajtása mellett döntött. 
Létszámcsökkentés előtti létszám: 
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Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 
összesen létszáma: 66 fő 
Létszámcsökkentés utáni létszám: 
Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 
összesen létszáma: 65 fő 
A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - 
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül 
- foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél, meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 
a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 
Képviselő-testület megbízza a Kalász László Általános Művelődési 
Központ Vezetőjét, hogy a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalót 
írásban tájékoztassa a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. előírásai szerint. 
A Képviselő- testület megbízza a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy 
az elrendelt létszámleépítés végrehajtásáról, a felmerült juttatások a 
munkavállaló részére kötelezően fizetendő illetmény, és egyéb 
juttatások, felmentési és végkielégítési kötelezettség és azokat terhelő 
közterheknek a kifizetéséről a jogszabály által előírt határidőben 
tegyen eleget. 
Felhatalmazza az illetékes polgármestert, hogy a létszámcsökkentéssel 
járó költségek részbeni megtérítésére keressék a pályázati 
lehetőségeket. 
Határidő: a létszámcsökkentés megkezdésére: 2012.május 1. 
Felelős: Kovács Lászlóné intézményvezető 
              Viszlai Viktor polgármester 
 

Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a Kalász László Általános Művelődési Központ 
Napközi Otthonos óvoda mucsonyi telephelyének nyári zárva tartásának megtárgyalása c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Viszlai Viktor: Nem tudják kiadni az óvónőknek a szabadságot, mivel a nyári 
gyerekfelügyeletet meg kell oldani. Ezért úgy határoztak, legyen egy fogadó óvoda, aki 
biztosítja a nyári gyerekfelügyeletet, a másik óvoda pedig zárjon be. Így nem lesz párhuzamos 
működés, de ez a szakmai munkát nem érinti. 
 
Üveges Ferenc: Hogyan történik majd a gyerekek szállítása az ügyeletes óvodába? 
Szervezetten? 
 
Viszlai Viktor: Nem terveznek szállítást. A szülők oldják meg. Da ha gond lenne, és nem 
tudnák megoldani, akkor megszervezik. A szülőket már most tájékoztatják.  
 
Üveges Ferenc: A szállításnak és a felügyeletnek is van költsége. 
 
Ezután Izsófalva Nagyközség Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag, Múcsony 
Önkormányzata 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2012.(II.29.)sz. Önkormányzati Határozata 
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Múcsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2012.(II.29.)sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy Nyári zárva tartás 
 
1.) Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
valamint Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat egyetért az óvodai 
ellátás szünetelésével a KLÁMK –Napközi Otthonos óvoda mucsonyi 
Élmunkás u.6-8. számú telephelye : 2012. július 16. és július 31. 
közötti időtartamra, a KLÁMK - Napközi Otthonos óvoda 
mucsonyi Kossuth L. u.92. számú telephelye : 2012. július 2. és 
augusztus 26. közötti időtartamra. 
 
2.)A képviselő-testület felkéri a intézményegység-vezetőt a nyári 
nyitvatartási rend közzétételére, illetve az óvodaépület zárva tartása 
idején felmerülő ellátási igény előzetes felmérésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Viszlai Viktor 

polgármester 
 

 
 
Indítványok, javaslatok 
 
Rudabányai orvosi ügyeleti szerződés módosítása 
 
Fodor Albert: A rudabányai orvosi ügyelettel lévő szerződést szeretnék módosítani a 
következőkkel. Az ügyelettel érintett önkormányzatok nem a Sivák Bt-nek, hanem a 
rudabányai önkormányzatnak fizetnének. Az önkormányzat képes időben kifizetni a Sivák Bt 
számára az ügyeleti díjat, akkor is, ha önkormányzatok nem utalnak időben. Képeznének egy 
biztonsági alapot arra az esetre, ha az önkormányzatok nem tudnának fizetni, ebből 
előlegeznék meg. Tehát nem az ügyeletet működtető Bt-nek fizetnek, hanem az 
önkormányzatnak, akinek szintén megmaradna az inkasszó lehetősége, melyet a Bt-nek is 
biztosított az önkormányzat. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2012.(II.29.)sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy: Rudabányai orvosi ügyelet finanszírozása 
 
Az Önkormányzat 
 
1.) A rudabányai orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó szerződés 
módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
 
2.) Az Önkormányzat felhatalmazza Rudabánya Város 

Önkormányzatát, hogy azonnali beszedési megbízást nyújtson be az 
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Önkormányzat 55400242-11044255 számú  számlája ellen nem 
teljesítés esetén. 

 
Felhatalmazza a polgármester, hogy az alábbiakkal módosított 
szerződést és az azonnali beszedésre vonatkozó felhatalmazást aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

 
Pályázat benyújtása 
 
Viszlai Viktor: Pályázatot írtak ki nyilvános és iskolai könyvtárak fejlesztésére. A támogatás 
100 %. Infrastruktúra fejlesztésre, online szolgáltatásra, akadálymentesítésre lehet pályázni.  
Mindkét intézményegység részt vehetne a pályázatban. Nem állomány, hanem 
eszközfejlesztésre van kiírva a pályázat. Speciális könyvtári szolgáltatásra is lehet pályázni 
fogyatékkal élők számára. Minimum 5 millió Ft-ra lehet pályázni.  100 %-os az  állami 
támogatás. 
 
Üveges Ferenc: Ki kell használni a lehetőséget. Mindkét település érdekeit szolgálja. Főleg 
az infrastruktúra fejlesztésre indokolt pályázni. 
 
  
Ezután Izsófalva Nagyközség Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag, Múcsony 
Önkormányzata 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2012.(II.29.)sz. Önkormányzati Határozata 
Múcsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2012.(II.29.)sz. Önkormányzati Határozata 
Tárgy:KLÁMK iskolai könyvtár fejlesztése pályázat 
           benyújtása 
 
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
valamint Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 
testülete a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
-fejlesztése – „tudásdepó expressz” támogatására vonatkozó 
TIOP- 1.2.3/11/1-I.komponens című pályázat alapján a Kalász 
László Általános Művelődési Központ iskolai könyvtár fej- 
lesztésének támogatására pályázat elkészíttetését határozza el 
5,5MFt összegben.  
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Határidő: a pályázati dokumentáció elkészíttetésére: 
 
                2012. május 31. 
 
Felelős:   Viszlai Viktor 
               polgármester 
              Fodor Albert 
              polgármester 
 
 
 

Miután több hozzászólás nem volt Fodor Albert polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Fodor Albert       Viszlai Viktor 
 Polgármester       polgármester 
 
 
     Dr. Szécsi Ottó 
          jegyző 
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