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Meghívó
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2011. JANUÁR 6-án –CSÜTÖRTÖKÖN-15 ÓRAKOR
RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART
Melyre tisztelettel meghívom
Helye: Községháza tárgyaló terme

Napirendi javaslat:
1. Feladat ellátási szerződés jóváhagyása
2. 2011. évi tervkoncepció módosítása
3. Vis maior pályázat benyújtása

Meghívottak:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné dr. jegyző
1. napirendhez: 1.) Dr. Tóth Sarolta Kuratórium Elnöke
2.) Ambrus Dénes Orczy Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója

Fegyvernek, 2010. december 29.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. január 6-i rendkívüli
ülésére a Feladat Ellátási Szerződés jóváhagyására.
Tisztelt Képviselőtestület!
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a
Szülői Munkaközösség alapítványt hozott létre „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek
tanulóifjúságáért” iskolai alapítvány néven.
Az alapítvány célja: Szülők, nevelők, pártolók ösztönzése a gyermekek testi és szellemi
fejlődésének, taníttatásának elősegítésére.
Az alapítvány kiemelten közhasznú tevékenysége:
- az általános iskolai oktatásról és nevelésről való gondoskodás keretén belül az alábbi
részfeladatok:
a.) a helyi hagyományok őrzésével kapcsolatos tevékenységek támogatása,
b.) a természeti értékek védelme,
c.) a hazaszeretetre való nevelés érdekében szervezett kirándulások, rendezvények
támogatása,
d.) a tehetséggondozás elősegítése, az intézmény tanulói által elért kiemelkedő
eredmények jutalmazása.
A kiemelten közhasznú minősítés fenntartásához szükséges Feladat Ellátási Terv
jóváhagyása, melyet a melléklet szerint terjesztünk elő. A Feladat Ellátási Terv arról szól,
hogy az Önkormányzat milyen feltételekkel és módon adja át kötelező feladatát az
Alapítványnak.
A Legfelsőbb Bíróság 4/2006. KJE határozata szerint a Khtv. 4. §. (1) bekezdés a.) pontjának
értelmezése körében, a kapcsolódó joggyakorlatra figyelemmel a jogegységi tanács azt a
jogértelmezést látta elfogadhatónak, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a
szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet milyen tényleges
tevékenységet folytat, közhasznú céljait milyen módon valósítja meg.
A Khtv. 5. §-a a közhasznúvá minősítés alapvető feltételei mellett a kiemelkedően közhasznú
jogálláshoz további többletfeltételeket határoz meg. A Khtv. 5. §. a.) pontja szerint a
kiemelkedően közhasznú szervezet olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése értelmében állami szervnek vagy helyi
önkormányzatnak kell gondoskodni.
A Legfelsőbb Bíróság a Kny.III.27.279/1999. számú, BH 2000.37. szám alatt közzétett
határozatban rögzítette annak ellenére, hogy az alapító okiratba foglalt meghatározott
közfeladat csak az önkormányzattal kötött szerződés alapján végezhető el, a szerződés az
alapítvány törvényes működésének feltétele.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:
……../2011.(I.6.) sz.

határozati javaslat:

Feladat Ellátási Szerződés jóváhagyására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat és a „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért”
iskola alapítvány közötti Feladat Ellátási Szerződését a melléklet szerint
jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Dr. Tóth Sarolta a kuratórium elnöke
2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Igazgatója Ambrus Dénes
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2010. december 30.

Tatár László
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:


Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
statisztikai számjel: 15736534-8411-321-16.
nyilvántartási szám: 736536
adószám: 15409993-2-16.
képviseli: Tatár László, polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat, valamint


,,Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért’’ iskola alapítvány
székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 65.
statisztikai számjel: 18830352-9499-569-16.
nyilvántartási szám: Pk.62.325/1998/4.
adószám: 18830352-1-16.
képviseli: Dr. Tóth Sarolta, a kuratórium elnöke

mint Szolgáltató (ketten együtt: szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:
1. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV.
törvény (Ötv.) 8.§ rendelkezései alapján a nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,
kulturális
tevékenység,
természetvédelem,
állatvédelem,
környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése, sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) feltételeinek elősegítése,
feladatainak előmozdítása érdekében, jelen szerződésben foglaltak szerint a
Szolgáltató útján kívánja a továbbiakban biztosítani.
2. Az Önkormányzat jelen szerződés alapján átruházza Szolgáltatóra a nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a helyi hagyományok őrzésével kapcsolatos
tevékenységek állami normatíván felüli támogatása, természeti értékek védelme,
továbbá hazaszeretetre való nevelés érdekében szervezett kirándulások, rendezvények
támogatása, tehetséggondozás elősegítése, az Intézmény tanulói által elért eredmények
kötelező jutalmazása kötelezettségeket.
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződés 2. pontjában foglalt feltételeknek
megfelelő személyek névsorát és minden olyan ismeretanyagát Szolgáltatónak átadja,
amely a feladatok ellátásához szükséges. Így a juttatás jogcímét a jogosult nevét,
lakóhelyét és jogosultságának kezdetét és végét.
4. A Szolgáltató által vállalt feladatok biztosítása és egészséges életmód közösségi
feltételeinek elősegítése teljesítését a Polgármesteri Hivatal művelődési felügyelője
szükség szerint ellenőrzi, annak bárminemű hiánya vagy sérelme esetén jelenteni a
polgármester felé.

5. A Szolgáltató évente december hó 31 napjáig köteles feladat-ellátási (szakmai)
beszámolót készíteni és benyújtani az Önkormányzat felé.
6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató, az Önkormányzat által
rendelkezésre bocsátott névsor alapján a sporttámogatásra, közösségi tér biztosítására
jelen szerződés aláírásának időpontjában jogosultakat felkeresi, a részükről jelentkező
igényeket felméri, és ezek alapján a további támogatás lehetőségeiről őket tájékoztatja.
7. Szerződő felek jelen, az ellátási szerződést határozott időre, megkötésének
időpontjától 2015 év december hó 31 napjáig terjedően kötik meg azzal, hogy a
határozott idő elteltével a szerződés megszűnik, és határozatlan idejűvé nem alakul át.
8. Szerződő felek amennyiben a szerződésben vállalt időtartam mindkét fél és a
Szolgáltató által végzett tevékenységet igénybe vevők megelégedésével telik el,
kinyilvánítják szándékukat újabb, határozatlan idejű szerződés megkötésére.
9. Szerződő felek ezen szerződésre 90 napos felmondási időt kötnek ki, mely
időtartamon belül bármelyik fél a szerződést külön indoklás nélkül a másik félhez
intézett írásbeli bejelentéssel felmondhatja.
10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartamára az
Önkormányzat a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséhez a
forrást az Alapítvány biztosítja, továbbá az Önkormányzat az Orczy Anna Áltlános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat éves költségvetésében jóváhagyott
előirányzattal támogatja, efölötti igény nem kerül elismerésre.
11. A Szolgáltató a támogatási összeggel köteles tételesen elszámolni az Önkormányzat
felé.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szolgáltatási szerződésekre,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. az irányadó.
13. Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 1/2011.(I.6.) sz.
képviselőtestületi határozatával jóváhagyta.
14. Szerződő felek megállapodnak abban hogy a szerződés különböző pontjaiban írt
,,Önkormányzat”-i feladatokat az Orczy Anna Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálaton keresztül látja el.

Kelt: Fegyvernek, 20…..év ……………………….hó……..nap

…………………………………………….
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat

……………………………………
Alapítvány

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. január 6-i rendkívüli
ülésére a 2011. évi tervkoncepció módosítására.
Tisztelt Képviselőtestület!
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy bér jellegű kiadásokra vonatkozó módosító
indítványukat szíveskedjen elfogadni, az alábbiak szerint és az alábbi indokok alapján:
1.) 2011. január 1-től a Vízműnél 2 fő, a Hivatal közalkalmazottainál 0,5 fő
létszámcsökkentést hajtunk végre, e feladatot belső átcsoportosítással oldjuk meg. Az
ebből származó bérmegtakarítást bérfejlesztésre tervezzük felhasználni, mivel a
közalkalmazottaknál több év óta nem volt bérrendezés. A közalkalmazotti törvény
szerinti 2 % kereset kiegészítés minimális lehetőség, ezt indokolt lenne kiegészíteni. A
bérfeszültség oldása érdekében a Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és a
három önállóan működő intézménynél (Vízmű, Konyha, Orvosi Rendelő) eltérő
mértékű kereset kiegészítésre lenne szükség a 2 %-on felül.
Így a: - Vízműnél:
+6%
- Konyhánál:
+ 3,4 %
- Orvosi Rendelőnél: + 1,7 %
- Hivatalnál
+3%
2.) Másik gond, hogy a Vízműhöz került 10 fő volt köztisztviselő jogosult a Cafetériára,
ami évi 193.250,- Ft/fő, az ugyanabban az irodában dolgozó 4 fő korábbi Vízmű
közalkalmazotti dolgozó azonban nem jogosult. A feszültség elkerülése érdekében
javaslom, hogy ezen dolgozók is részesülhessenek ebben a juttatásban.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
szíveskedjen elfogadásni:
…./2011.(I.6.)

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi tervkoncepciójának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 170/2010 (XI.25.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
1) A 2.23 pont első mondata hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
2.23. Cafetéria támogatás: a köztisztviselők és a Vízmű és Községgazdálkodási
intézmény esetén 4 fő részére a köztisztviselői törvény szerinti minimum összeg.
2) A határozat 2.2. pontja kiegészül az alábbi 2.30. ponttal:

2.30. Kereset kiegészítésként a jogszabályi előíráson túl tervezhető összeg:
- Vízmű és Községgazdálkodási intézmény:
+ 6%
- Gyermekélelmezési Konyha:
+ 3,4%
- Orvosi Rendelő:
+ 1,7%
- Hivatal:
+ 3%

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Intézményvezetők
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2010. december 30.

Tatár László
polgármester

……../2011. (I.6.) sz. önkormányzati határozat Vis Maior pályázat benyújtásáról
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a 2010.
december második felében lehullott nagy mennyiségű csapadék, valamint a
hirtelen hóolvadás következtében a településen kialakult vis maior helyzetet az
önkormányzat saját erejéből nem tudja megoldani.
2.) A szükséges források biztosítása érdekében vis maior pályázat benyújtását tartja
szükségesnek a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
8/2010.(I.28.) kormányrendelet 3.§. (1.) bekezdés a.) pontja alapján.
3.) A 30% mértékű önrészhez, a saját forrást az önkormányzat a folyószámla hitel
terhére biztosítja.
4.) Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítás nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior igény
Források összesen

2011. év
2.040.324.- Ft
4.760.757.- Ft
6.801.081.-Ft

%
30
70
100

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
4.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2010. december 30.

Tatár László
polgármester

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 6-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
4/2011. (I. 6.) sz.

önkormányzati határozat

Hozzájárulás az Euro-Poli Dental Kft-n belül a II. számú fogászati körzet Dr Gerhes
Georgina fogorvos személyével történő betöltéséhez.

.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

Kmft.

Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző
Nagy József sk.
Jkv.hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2011. január 07.
Buzás Istvánné dr. jegyző

