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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 29-i ülésén 
megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola megszüntető okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
25/2013.(I.29.) határozata 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a II. Rákóczi 
Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola 204/2012.(XI.05) számú határozattal elfogadott 
megszüntető okiratát 2013. január 30-i hatállyal a határozat melléklete 
szerint módosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megszüntető okirat módosítását, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt megszüntető okiratot aláírja, és felkéri, hogy a 
dokumentumokat a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Stayer László polgármester 
 

 
 
Szécsény, 2013. január 29. 
 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Debreiné Szabó Zsuzsanna 
mb. jegyző 

 



A 25/2013.(I.29.) határozat melléklete 
 

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 
Megszüntető okiratát módosító okirat  

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 9846-1/2013. iktatószámmal kiadott 
megszüntető okiratát (a továbbiakban: megszüntető okirat) 2013. január 30-i hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1.  A megszüntető okirat bevezető szövegében a „368/2011. Kormányrendelet” szövegrész 

helyébe a „368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet” szöveg kerül. 
 
 
2.  A megszüntető okirat 1. pontjában a „Megszüntető szerv megnevezése: Szécsény Város 

Önkormányzata” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Megszüntető szervek megnevezése: Szécsény Város Önkormányzata 

            Nagylóc Község Önkormányzata 
            Nógrádszakál Község Önkormányzata” 
 
 
3.  A  megszüntető okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„2. A megszűnés módja: különválás” 

 
 
4.  A megszüntető okirat kiegészül az alábbi 2.1. ponttal: 
  

„2.1. A megszűnés időpontja: 2012. december 31.” 
 
 
5.  A megszüntető okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  

 
„3. A megszűntetés oka:  
Az önkormányzati társulás által fenntartott többcélú intézmény esetében lehetőség van 
átszervezésre a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése 
szerint, amennyiben a költségvetési szervet jogutóddal szüntetik meg, és a jogutód 
intézmények az önkormányzati társulásban részes önkormányzat fenntartásában kerülnek. 
Ebben az esetben a költségvetési szervet meg kell szüntetni, és a jogutód intézményeket 
meg kell alapítani. Ennek megfelelően az eredeti intézményre vonatkozóan az 
intézményfenntartó társulásban résztvevő önkormányzatok részéről megszüntető okirat 
készül, az új intézmények alapító okiratait pedig a részes önkormányzatok készítik el.” 
 
 

6.  A megszüntető okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„4. A közfeladatok jövőbeni ellátása: 
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4.1. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) 
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában az állami köznevelési közfeladat 
ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású 
köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-
jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-
jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartásába kerülő köznevelési 
feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és 
kötelezettségeket átveszi. Az átvevő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az átadó 
önkormányzati fenntartóval megállapodást köt a köznevelési intézmények fenntartói joga 
átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek 
meghatározására, az átvételre kerülő intézmények köznevelési feladatai ellátásának 
biztosítása érdekében, a korábban e feladatok ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi 
eszközök megosztásához, az átvevő részére történő ingyenes használatába adásához, a 
foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-átvételéhez, a jogok és kötelezettségek 
meghatározásához, megosztásához szükséges keretek biztosítására. 
 
4.2.  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak átadásra kerülő köznevelési 

intézmények:  

Ssz. OM 
azonosító 

Intézmény neve Intézmény székhelye 

1. 200885 II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola 
5-14. évfolyamokon Gimnázium és 
Szakközépiskola 

3170 Szécsény,  
Rákóczi út 90. 

2. 200885 II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola Szécsény 1-8 évfolyamokon 
általános iskola 

3170 Szécsény,  
Magyar utca 15. 

3 200885 II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola 
Nagylóc 1-4. évfolyamokon tagiskola 

3175 Nagylóc,  
Rákóczi út 117. 

4 200885 II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola 
Nógrádszakál 1-4. évfolyamokon tagiskola 

3187 Nógrádszakál, 
Palóc út 32. 

 
4.3.  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak átadásra kerülő alaptevékenységi 

feladatok: 
4.3.1. Általános iskola:  
Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik, a tanuló felkészül a középiskolai, 
illetve szakiskolai továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. Kínálatában 
életmód-életvitel, testnevelés, matematika-informatika-kommunikáció oktatása szerepel. 
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók ellátása: 
 -  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
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Nemzetiségi iskolai nevelési feladatok elvégzése. 
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése az integrációs- és képesség-
kibontakoztató program alapján.  
 

4.3.2. Középiskola: 
A középiskolában középfokú nevelés, oktatás folyik, a tanuló felkészül a felsőfokú 
tanulmányokra, illetve középiskolai végzettséghez kapcsolódó szakmatanulásra. 
Kínálatában szerepel az angol és német nyelv és az informatika, valamint a második 
idegen nyelv emelt szintű oktatása, és a szakmai alapozó oktatás (informatika és 
ügyvitel).  
 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű középiskolai tanulók ellátása; 
-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.  
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése az integrációs- és képesség-
kibontakoztató program alapján. 
 

4.4. A szécsényi bölcsőde és óvoda intézményegység 2013. január 1-től Szécsény Város 
Önkormányzatának fenntartásában, a 175/2012.(IX.25.) számú határozat alapján 
létrejövő Szécsényi Cseperedő Bölcsőde és Óvoda intézményként, önállóan működő 
költségvetési szervként működik. Székhelye: 3170 Szécsény, Magyar út 13., mely épület 
Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában áll. Az így létrejövő költségvetési szervhez a 
társulás 3170 Szécsény Magyar út 13 szám alatt található intézményegységébe 2012. 
december 31-én beíratott valamennyi bölcsődés és óvodás gyermek átvételre kerül, az 
őket nevelő alkalmazottakkal együtt. Az intézményvezető felett 2013. január 1-jétől a 
munkáltatói jogokat Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. A 
vezetői feladatok ellátására pályázat kiírása történik 2012. november 27-én. A kiírt 
pályázat alapján történő intézményvezetői kinevezésig a munkáltatói jogok gyakorlója 
2013. január 01-jétől 2013. július 31-ig az intézményvezetői feladatok ellátására 
határozott idejű megbízást ad. A jogutód intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói 
jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 

 
4.5. A nagylóci óvoda intézményegység 2013. január 1-től Nagylóc Község 
Önkormányzatának fenntartásában, a 196/2012.(XII.14.) számú határozat alapján 
létrejövő Nagylóci Csicsergő Óvoda intézményként, önállóan működő költségvetési 
szervként működik.  Székhelye: 3175 Nagylóc, Rákóczi út 135., mely épület Nagylóc 
Község Önkormányzata tulajdonában áll. Az így létrejövő költségvetési szervhez a 
nagylóci óvoda intézményegységbe 2012. december 31-én beíratott valamennyi óvodás 
gyermek átvételre kerül, az őket nevelő alkalmazottakkal együtt. Az intézményvezető felett 
2013. január 1-jétől a munkáltatói jogokat Nagylóc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete gyakorolja. A vezetői feladatok ellátására pályázat kiírása történik. A 
jogutód intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. 
 
4.6. A nógrádszakáli óvoda intézményegység 2013. január 1-től Nógrádszakál Község 
Önkormányzatának fenntartásában, a 62/2012.(XII.17.) számú határozat alapján 
létrejövő Nógrádszakáli Játék Óvoda intézményként, önállóan működő költségvetési 
szervként működik. Székhelye: 3187 Nógrádszakál, Dózsa György út 13., mely épület 
nógrádszakál Község Önkormányzata tulajdonában áll. Az így létrejövő költségvetési 
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szervhez a Nógrádszakáli óvoda intézményegységbe 2012. december 31-én beíratott 
valamennyi óvodás gyermek átvételre kerül, az őket nevelő alkalmazottakkal együtt. Az 
intézményvezető felett 2013. január 1-jétől a munkáltatói jogokat Nógrádszakál Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. A vezetői feladatok ellátására 
pályázat kiírása történik. A jogutód intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat 
az intézmény vezetője gyakorolja.” 

 
 
7.  A megszüntető okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„5. Kötelezettség vállalás rendje 
A társulási fenntartásban működő II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola költségvetési szerv, megszűnő intézmény, utoljára 2012. 
december 31-ig vállalhat kötelezettséget, a jogutód intézmények kötelezettségvállalásának 
kezdete 2013. január 1.” 

 
 

Záradék: A II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola megszüntető okiratának módosítását Szécsény Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 25/2013.(I.29.) sz. határozatával 2013. január 30-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Szécsény, 2013. január 29. 
 

P.H. 
 
 

 Stayer László 
polgármester 

 


