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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 28-i üléséről
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné,
Herman József, Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Nida Imre, Szatlóczki
Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, valamint Buzás Istvánné jegyző,
Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi társulás igazgatója, Fodor Mihályné konyhavezető,
Miklósi Jánosné, Kuntzer Mártonné csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes
pü.szervező

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 képviselő jelen van, a testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Bognár Zoltánt jelöli ki.
A napirendek sorába javasolja felvenni:
10-es sorszámmal a lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítását
11-es sorszámmal határozatok módosítását
A napirendi javaslattal a képviselők egyetértenek.
Interpellációk:
Szatlóczki Edit megkérdezi, hogy a korábbi interpellációjára történt-e intézkedés (Csonkatornyi temető
kapuzárása)?
Bognár Zoltán: Lehet-e valamit tenni a sok kóbor kutya miatt?
Krupa István ismételten a 4. sz. főút melletti parkoló miatt interpellál, mert elviselhetetlen mennyiségű
szemét van és a földterületek gazdái is fel vannak háborodva, mert a vetések is tele vannak szeméttel.
Huber Ferenc polgármester: A temető kapuzárása ügyében nem tud mit mondani. A kóbor kutyáknak
legtöbb esetben van gazdájuk. Az abonyi alapítványnak lehet szólni, aki menhelyre viszi az állatokat.
Sajnos az állatvédelmi törvény megnehezíti a dolgot.
A parkoló ügyében a Kht-nak írunk.
A képviselők a válaszokat elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Huber Ferenc polgármester az alábbiakkal egészíti ki az írásos anyagot: A településközpont II. ütemére
beadott pályázat nyertes lett, ez 50 millió Ft, amiből jelentősebb összeg a vízelvezetésre lesz.
Befejeződött a Hubai Istvánné és az önkormányzat közötti per, a bíróság az önkormányzat jogi
képviselőjének téves címzésre küldte ki az ítéletet, ezért azt Dr.Bacsa László ügyvéd csak a napokban
kapta meg. A felperesnek megítélt 375 eFt kifizetésére a jövő héten kerül sor.
A Volánnal fel kell venni a kapcsolatot a buszváró elhelyezése ügyében. A pavilon meg van, le kell rakni,
de terveztetni kell. Ez keresztezi a már kialakított vízelvezetést is. Dr.Bacsa László jogi képviselő szerint
nincs értelme felülvizsgálati kérelmet beadni.
A kétpói pert a bíróság elhalasztotta. Az üzemeltetésre két lehetőség kínálkozik: vagy magunk végezzük,
vagy meghirdetjük.
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A Kultúra Napja rendezvény és a Baldácsy Est január 22-én illetve 23-án volt.
Herman József a tűzoltószertár előtti területet tartja legalkalmasabbnak a buszmegálló helyéül.
Bognár Zoltán: hosszú távú megoldást kell találni. Elképzelhetőnek tartja az önkormányzati tulajdonú
gyakorlati terem előtti területet erre a célra.
Huber Ferenc polgármester: előírás van két megálló közötti távolságra, valószínű, hogy a Bognár
képviselő által javasolt területen nem engedélyeznék, mivel túl közel van az Orvosi Rendelő előtti
megállóhoz.
A képviselők a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszik.

2.) napirend: Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának módosítása
előadó: polgármester
Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság a létszám táblában egy helyesbítést javasol: a Művelődési Ház
és Könyvtár 8 órás álláshelye 2010.dec.31-én helyesen: 6,11 fő.

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság szintén a létszám táblánál az óvoda esetében a fegyverneki
tagintézményben 2010. márc. 1-től egy fő létszámcsökkentést javasol.
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság a koncepciót elfogadásra javasolja azzal, hogy a hiány 140
milliónál nem lehet több, továbbá a tartalékot 7 millióban javasolja meghatározni, valamint a létszám
táblában pontosítani kell az adatokat (összeadási hiba).
Nida Imre: a Szociális bizottság elfogadásra javasolja az anyagot.
Huber Ferenc polgármester: A bevétel 72 millióval, a kiadás 26 millióval csökkent. 19 millió Ft a hitel
visszafizetési többlet, a folyószámla hiány növekedés 64 millió Ft. A 2009. évi 74 millióval szemben,
most 143 millió az intézmény finanszírozás kiegészítés. Már most biztos, hogy a hiányt nem lehet tartani,
a februári ülésen ismét módosítani kell a koncepciót.
A határozati javaslatban néhány pontosítást kell tenni:
 Az 1.4. pont módosító javaslata helyesen az alábbi:
„Az 1.4. pont második mondata hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a
nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett
étkezők száma alapján kell tervezni.”
 Az 1.5 pontból csak az első mondat kerül törlésre.
 A 2.23. pont második mondatának módosítása: „Saját konyhán kötelezően étkező
közalkalmazott közcélú foglalkoztatottak cafetéria támogatása: 4.000 Ft/hó+ adó,
összesen: 5.000 Ft/hó.”
 2.74. pontban: a költségvetés 140 eFt hiánnyal tervezhető.
A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, a polgármester által ismertetett javaslatokat, az Ügyrendi
bizottság, az Oktatási bizottság és a Pénzügyi bizottság javaslatait egyhangú igen szavazattal módosításra
felveszik, majd azokat egyenként 13-13 igen szavazattal elfogadják, és 13 igen szavazattal a koncepció
módosításáról az alábbi határozatot hozzák:
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1/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

A 2010. évi tervkoncepció módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 215/2009.(XI.26.) sz. határozattal elfogadott és a
243/2009.(XII.17.) sz. határozattal módosított tervkoncepciót az alábbiak szerint módosítja.
1.) Az „Általános tervezési szempontok” címszó alatt a b.) pontból a „mindhárom önkormányzat
részére meg kell küldeni (megismerjék az intézmény teljes költségvetését).” szövegrész,
valamint a c.) pont hatályát veszti.
2.) Az 1.2. pont kiegészül a költségvetési törvény számával: „CXXX”, továbbá a „figyelemmel a
12.) pontban foglaltakra” szövegrész hatályát veszti.
3.) Az 1.4. pont második mondata hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról
szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett étkezők száma alapján kell
tervezni.”
4.) Az 1.5. pontból a „A pénzmaradvány várható szinten, tartalékként kerüljön tervezésre.”
mondat hatályát veszti.
5.) Az 1.6. pontban az első franciabekezdés az alábbira módosul:
„- búza 4,5 tonna/ha
25.000 Ft/tonna + ÁFA áron”
6.) A 2.23. pont második mondata az alábbira módosul:
„Saját konyhán kötelezően étkező közalkalmazott közcélú foglalkoztatottak cafetéria
támogatása: 4.000 Ft/hó+ adó, összesen: 5.000 Ft/hó.”
7.) A 2.4. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen
felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.
Egyéb dologi
I.

II.

energia eFt

Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Ebből: Fegyvernek

4.779
2.924

3.451
2.200

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde
Ebből: Fegyvernek

4.777
2.944

6.500
4.400

III.

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Ped.Szakszolg.
12.358
16.800
Ebből:
Fegyvernek
10.078
13.100

IV.

Művelődési Ház és Könyvtár

V.

Polgármesteri Hivatal
A.) Gyermekélelmezési Konyha
16.900
B.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int.
C.) Orvosi Rendelő
3.757

4.349

2.660

8.400
-2.200”

6

8.) A 2.41. pont kiegészül „pályázati forrás” szövegrésszel.
9.) A 2.43. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege:
(önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál a
2009. évi szinten kell tervezni.
( eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ
3.579
Ebből: Fegyvernek
3.579
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde
38.124
Ebből: Fegyvernek
-

Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola
Ebből:
Fegyvernek

- Művelődési Ház és Könyvtár

77.807
60.280
15.994

9.) A 2.44. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
- Gyermekélelmezési Konyha
+3.000
- Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.
- 20.000
- Orvosi Rendelő
- 8.229
- Pg.Hivatal *
-130.000
* képzett szám: saját működési+tőke jellegű bevételek + átvett
pénzeszköz, társulás nélkül. Ezen bevétel szembe állítva a személyi +
járulék +dologi és működési célú működésre átadott pénzeszköz
kiadásokkal.”
10.)A 2.52. pontból hatályát veszti az „ezen belül” szövegrész, továbbá –a
„- Szalay S. tagintézményben napközis csoport 1” és a
„- Kuncsorba tagintézményben napközis csoport 1” szövegre módosul.
11.) A 2.53. pont hatályát veszti.
12.)A 2.6. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.6A költségvetési tartalék 7.000 eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők:
eFt-ban
 bértartalék
1.000
 járulék tartalék
270
 polgármesteri keret
2.000
 környezetvédelmi alap
1.000
 23/2002.(VI.1.) r. 1.§. c.) pont szerinti tám.
1.000
 Egyéb fejlesztési tart. (Vízmű)
1.230
 Intézményi tart.(tárgyévi pénzm.)
-- közművelődési érdekeltségnövelő pályázat saját erő
500”

13.) A 2.7. pontból a „civil szervezetek támogatása 300” szövegrész hatályát veszti.
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14.) A 2.72. pontból a „8/2003.(III.6.) sz. önk. rendelet” és az „önkormányzati rendeletekben
meghatározott feladatra (szerkezete, formája mellékelve).” szövegrész hatályát veszti.
15.) A 2.73. pontban az „546 eFt” „286 eFt”-ra módosul.
16.) A 2.74. pont: „ A költségvetés 140.000 eFt hiánnyal tervezhető.”
16.) A 8. pont hatályát veszti.
17.) A „2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)” táblázat, valamint az 1. sz. melléklet (Az
intézmény 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként eFt-ban)
hatályát veszti és helyébe e határozat melléklete szerinti létszám táblázat és 1. sz. melléklet kerül.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Intézmények vezetői
Polgármesteri Hivatal

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)
2009.12.31.
Megnevezés

Fogl.fő.

8 órás
állásh.

Évközi változás
Fogl. fő

változás
ideje

2010.12.31.
átl. 8
órás

Fogl.fő

8 órás
álláshely

Csorba Mikro-térségi Szoc.
Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek
Támogatott
Fegyvernek összesen
Örményes
Kuncsorba

19
1
20
5
4

14,815
1
15,815
3,875
4

-1 2010.02.01
-1 2010.04.16
-2
-1 2010.04.01
-

-1
-1
-2
-0,75
-

18
18
4
4

13,815
13,815
3,125
4

Intézmény összesen

29

23,690

-3

-

-2,75

26

20,94

46
5
4

42,45
4,75
3,25

-1 2010.03.01
- 2010.03.01
- 2010.03.01

-1
-0,625
-0,625

45
5
4

41,45
4.25
3

55
42

50,45
40,25

-1
-1 2010.01.01
-1 2010.09.01

-2,25
-1
-1

54

48,575
38,25
11,25
6,00
35,00

Tiszavirág Napközi
Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek
Örményes
Kuncsorba

Otthonos

Intézmény összesen
Orczy A.Ált.Isk.
Szakiskola intézményegység
Egys.Ped.Szakszolg.Intézményegy.
Móra F.Ált.Isk.

12
5
36

11,25
5,00
36,00

+1 2010.09.01
-1 2010.01.01

+1
-1

40
12
6
35

Fegyvernek összesen

95

92,50

-2 2010.01.01

-2

93

90,50

13
3
111
9

11,50
2,50
106,50
7,11

0,5
-2,5
-1

13
2
108
8

11,50
2
104
6

Szalai S. Ált.Isk.
Ált.Isk.Kuncsorba
Mindösszesen
Műv.Ház és Könyvtár
Polgármesteri Hivatal

-1 2010.03.01
-3
-1 2010.03.01
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Köztisztviselők:
- Fegyvernek
- Örményes
Összesen köztisztviselők
Közalkalmazottak
ÖSSZESEN (köztisztv.+közalk.)
Fegyv.Vízmű é s Községg.Int.
Gyermekélelmezési Konyha
Orvosi Rendelő
MINDÖSSZESEN

2009. évi
Közcélú

38
6
44
30
74
15
20
11
324

320,5
60

36,2
6
42,2
28,975
71,175
13,7
19,25
10,05
301,925

-12
-12
-19
-31
29
-10

2010.01.01
2010.01.01
2010.01.01
2010.01.01
2010.01.01
-

-10,875
-10,875
-19
-29,875
28,875
-9,5

26
6
32
11
43
44
20
11
314

300,395
60

25,325
6
31,325
9,975
41,3
42,575
19,25
10,05
292.69
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1. sz. melléklet

intézmény
Az intézmény 2010. évi költségvetésének bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)
2009.
2009.évi Telj. 2010.évi Konc. Vált..%
er.előir.
1.
2.
3.
3/1
BEVÉTEL ÖSSZESEN

I. Működési bevételek
-

-

Intézményi működési bevételek
= étkezés
= egyéb
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
= helyi adók
= átengedett központi adók
= egyéb sajátos bev., bírság

II. Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
= fejlesztési célú tám.
= normatív tám.
= kötött felhasználású
= központosított előir.
III.Felhalmozási és pénzügyi jellegű bevételek

-

Felhalmozási jellegű bevétel

-

Pénzügyi befektetések bevételei

IV.Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszközök
= Egyéb
= Gyvt.
= TB finanszírozás
= OEP-től átvett
Ebből: szoc.poltámogatás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
= egyéb
V. Kölcsönök visszatérülése
VI.Hitelek
Működési célú hitel
= munkabér hitel
= egyéb mók.hiány
Felhalmozási célú hitel
VII.Pénzforgalom nélküli bevételek
Pénzmaradvány

VIII.Intézményfinanszírozás
Szoc.pol.
Normatív támogatás
Önkormányzati kiegészítés
KIADÁS ÖSSZESEN:
Személyi juttatások
= bér
= egyéb
- Járulékok
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-

Dologi kiadás
= energia
= rehabilitációs járdaék
= egyéb célra kapott dologi
= egyéb működési dologi
Vásárolt élelmezés

-

Átadott pénzeszközök
Támogatás értékű bevétel
Egyéb támogatások
Ellátottak pénzbeli támogatása
Felhalmozási kiadások
Hitel visszafizetés
Intézményfinanszírozás
Szoc.pol.
Adott kölcsön
Létszám – fő -

3. napirend: Intézményi alapító okiratok, SZMSZ-ok módosítása
előadó: polgármester

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság javaslata: valamennyi intézményi alapító okirat módosítás
egészüljön ki, hogy a képviselőtestület az alapító okiratot egységes szerkezetben elfogadja és kiadja.
Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az anyagot.
Huber Ferenc polgármester egyenként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.



Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának
módosítása: a képviselők egyhangú - 13 igen szavazattal – a módosítást elfogadják.

2/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
156/1992.(XII.17.)sz.
határozattal
elfogadott
és
59/1994.(IV.28.),
5/1999.(I.28.),
37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.), 163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.),
167/2005.(VIII.25.), 233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.),
225/2009.(XI.26.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja:
Az 1. sz. mellékletből a:
„- 472200-1 Hús, húsárú kiskereskedelme”
931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás”
szakfeladat hatályát veszti és a melléklet kiegészül a:
„841408-1 város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi
önkormányzati költségvetési szervnél
932918-1 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidő szolgáltatás
011300-1 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése
702100-1 PR. kommunikáció
702200-1 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
szakfeladatokkal.

igazgatása
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A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Polgármesteri Hivatal
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Képviselőtestület tagjai

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okirata
módosítással egységes szerkezetben
a 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és 59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.),
22/2001.(II.22.), 163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.),
233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.), 225/2009.(XI.26.) és
2/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított egységes szöveg
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. Törvény 4. §-a alapján a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratát
az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I.
1.) A költségvetési szerv
a.) Neve:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 175.
c.) Telephely:
1. Fegyverneki Vízmű: 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 86.
2. Fegyverneki Folyékonyhulladék kezelő telep: Fegyvernek külterület
hrsz: 017/4.
3. Örményesi Vízmű: 5222 Örményes, Szabadság tér, hrsz: 125/2.
4. Települési Hulladékkezelő Telep Fegyvernek, Hillér Major
0384/23 hrsz
2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:
156/1992.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat.
3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
tv., a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. valamint a Képviselőtestület által
meghatározott feladatok végrehajtása.
4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:
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a.) Önkormányzati tulajdonú víziközművek, csatornák, holtágak üzemeltetése.
b.)Társulási Megállapodás alapján ellátja Örményes község vízi közmű
kapcsolatos feladatokat.
c.) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.
d.) Szennyvíz kezelés, elvezetés, tisztítás és gyűjtés.
e.) Települési hulladék begyűjtése, szállítása.
f.) Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.
g.) Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység.
h.) Közutak üzemeltetése.
i.) Lakó-és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
j.) Zöld terület kezelés
k.) Temető fenntartás és működtetés.
l.) Mezőőri tevékenység és közcélú munka irányítása

üzemeltetésével

5.) Költségvetési szerv működési területe:
a.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe,
b.) Örményes Község közigazgatási területe (Örményesi Vízmű üzemeltetés)
c.) Törökszentmiklós Város közigazgatási területe (halászati tevékenység, belvízöblözet
üzemeltetés)
d.) Nagykörű Község közigazgatási területe (halászati tevékenység, erdő gazdálkodás)
e.) Tiszabő község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés)
f.) Kenderes város közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés
6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó és felügyeleti szerv neve, székhelye:
a.) Neve:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
a.) Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közüzem.
b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.




A mezőgazdaság, vízmű, örményesi vízmű, egyéb (szakfeladat) előirányzatokat az éves
költségvetésben elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az
éves zárszámadás keretében.
A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője
(intézményvezető) a felelős, a szakmai és telephelyi feladatok ellátásáért a részlegvezető
felelős, az intézményvezető irányítása mellett.
Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési
szerv
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.

8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét jogszabályban és képviselő testület által meghatározott képesítési
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozatlan időre.
9.)A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)



megjelölése:

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény
Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény
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Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

10.) A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását
kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja.

II.
11.) Költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30290008
12.) ÁFA adóalanyisága: ÁFA körbe tartozó
13.) Kapacitás meghatározás
a.) A Fegyverneki Vízmű kapacitása: 2200 m3/nap
b.) Az Örményesi Vízmű kapacitása: 800 m3/nap
c.) Szennyvíztisztító telep kapacitása: 150 m3/nap
d.) Települési hulladékkezelő telep: 5000 tonna/év
14.) Feladatellátást szolgáló vagyon:
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak valamint az éves
költségvetésben biztosított pénzeszközök.
A törzsvagyont az intézmény részére ingyenesen biztosítja Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata (leltár szerint). A gépjárműveket a 3. sz. melléklet tartalmazza.
15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:
 Tulajdonos:
Fegyvernek: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
 Használója:
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény (Fegyvernek
közigazgatási területén)
Gépjárművek tekintetében üzembentartó: Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény



Tulajdonos:
Használója:



Közös tulajdon:



Örményes: Örményes Község Önkormányzata
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény (Örményes
közigazgatási területén)

Halászat:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata,
Törökszentmiklós Város Önkormányzata,
Nagykörű Község Önkormányzata
Nagykörűi MgRt.
Használója:Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

16.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv.
17.) Önállóan működő Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény pénzügyi feladatait –
házi pénztár kivételével – a Polgármesteri Hivatal látja el.
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18.) A Polgármesteri Hivataltól átvett (1.sz.melléklet b.) pontja) szakfeladatok tekintetében a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt a Polgármesteri Hivatal jogutódjaként kell
tekinteni.

Záradék
Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. január 28-i ülésén, a 2/2010.(I.28.) számú határozattal fogadta
el.
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 1.sz. melléklete
Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

száma

Szakfeladat
megnevezése

a.)
360000-1
370000-1
422100-1
429100-1
562917-1
771100-1
773000-1
842541-1

Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Munkahelyi étkeztetés
Személygépjármű kölcsönzése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

b.)
011100-1
021000-1
022000-1
381103-1
381104-1
382102-1
432100-1
432200-1
433200-1
433400-1
522110-1
682001-1
682002-1
813000-1
841403-1
960302-1
841352-1
931102-1
712204-1
782000-1
382200-1
841418-1

Gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Fakitermelés
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
Szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
Épületasztalos-, szerkezet szerelés
Festés üvegezés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
Köztemető-fenntartás és működtetés
Mezőgazdasági támogatások
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
Munkaerő kölcsönzés
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
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932918-1
011300-1
702100-1
702200-1

Mindenféle máshová nem sorolt szabadidő szolgáltatás
Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése
PR. kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége

016100-2

Növénytermesztési szolgáltatás

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 2.sz. melléklete
A költségvetési szerv szakágazati besorolása
Alapvető szakágazati besorolás:
360000

Víztermelés-, kezelés, ellátás

További szakágazati besorolás:
422100
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100
Vízi létesítmény építése
771100
Személygépjármű kölcsönzése
773900
Egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése
712000
Műszaki vizsgálat, elemzés
370000
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
931900
Egyéb sporttevékenység
782000
Munkaerő kölcsönzés
562900
Egyéb vendéglátás
016100
021000
522100
682000
381100
382200
382100
960300
931100

Növénytermelési szolgáltatás
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Sportlétesítmény működtetése

-.-.-.-.-.-
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Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 3. sz. melléklete
Gépjármüvek listája

SORSZÁM RENDSZÁM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

YEE-749
YEK-684
YDA-611
YGY-961
LKR-014
YHN-877
XZ 91-20
YEE-752
YEK-685
YEE-751
YCE-409
YHX-182
GYX-925
YHX-183
HWM-070
EZZ-762
HKP-021
IDL-580

23.



TÍPUS
T-16 M Traktor
PÓTKOCSI
MTZ-550 TRAKTOR
MTZ 1025 TRAKTOR
VOLKSWAGEN TRANSPORTER
DETK-15 SZIPPANTÓ POTKOCSI
Szippantó potkocsi
T16 M TRAKTOR
PÓTKOCSI MBP 6,5
MTZ-82 TRAKTOR
MTZ-50
MTZ-80
TOYOTA HILUX
MTZ 80 TRAKTOR
IVECO KOM.HULL.SZÁLL.
CITROEN C-15
TOYOTA HILUX
TOYOTA HIACE
SIMSON MOTORKERÉKPÁR
SIMSON MOTORKERÉKPÁR
SIMSONS-51 MOTORKERÉKPÁR
SIMSON MOTORKERÉKPÁR
S-51 SIMSON
MOTORKERÉKPÁR

Leltári
száma
382
385
1407
1512
1682
378
395
440
467
551
1190
1191
736
909
892
755
858
912
1350
1377
1515
391
679

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény SZMSZ módosítása: a
képviselők 13 igen – egyhangú szavazattal a módosítást elfogadják.

3/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 228/2009.(XI.26.) sz. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
1.) A II. fejezet „1.) Szervezeti tagozódása, vezetése” címszó alatti szöveg hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:
„1.) SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, VEZETÉSE
Az intézmény élén az intézményvezető áll, beosztása igazgató (1 fő)
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Egyéb önálló szervezeti egységet irányító vezetői beosztások: részlegvezetők.
VÍZMŰ RÉSZLEG

8 FŐ

Vízmű részlegvezető
Vízmű csoportvezető
Vízmű-kezelő I-IV.
Szennyvíztelep-kezelő I-II.
VÍZGAZDÁLKODÁSI RÉSZLEG

3,2 FŐ

Vízgazdálkodási részlegvezető
Halászati őr
Vízügyi szakértő
Csatornaőr
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI RÉSZLEG

14 FŐ

Település üzemeltetési részlegvezető
Gazdasági előadó II.
Növénytermesztő gépész
Egyéb fizikai munkakör I-VIII.
Segédmunkás I-III.
KEGYELETI-SZOLGÁLTATÁSI RÉSZLEG

5 FŐ

Kegyeleti-szolgáltatási részlegvezető
Gazdasági előadó I.
Temetőőr
Segédmunkás I-II.
BERUHÁZÁSI RÉSZLEG

5 FŐ

Beruházási részlegvezető
Lakatos
Festő-mázoló
Asztalos
Kőműves
GAZDASÁGI RÉSZLEG

6,5 FŐ

Gazdasági részlegvezető
Pénztáros
Pénzügyi előadó I-III.
Levél kézbesítő és díjbeszedő
Adminisztrátor
Összesen:

42,7 fő”

2.) A II/2.2.2. pont kiegészül az alábbi franciabekezdéssel:
 „piaci-vásári tevékenység”
3.) A II/2.2.3. (Településüzemeltetési Részleg) első franciabekezdése az alábbira módosul:
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„növénytermesztési feladatok ellátása, haszonbérleti szerződések előkészítése,
haszonbérleti szerződések nyilvántartása, számlázása

és a 2.2.3. pont kiegészül:
 „sportlétesítmény működtetése”
 hús értékesítés”
4.) A 2.3.2. pont (Vízgazdálkodási részlegvezető) kiegészül az alábbi franciabekezdésekkel:
 „piaci-vásári tevékenység
 halgazdálkodás
 erdészeti feladatok ellátása (kitermelés, telepítés, működtetés)”
5.) A III. fejezet 1.) pont (Iktatás) hatályát veszti és helyébe az alábbi 1.) pont lép:
„1.) Iktatás
A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény ügyiratainak iktatása
elektronikusan, a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatalában történik.”
6.) A III. fejezet 2. pontban a bélyegző lenyomatnál a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
székhelyének házszáma a „171”-ről „175”-re módosul.”

Erről értesül:
1)
2)
3)
4)
5)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Polgármesteri Hivatal
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Képviselőtestület tagjai

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének módosítása: A képviselők 13 igen
szavazattal a módosítást elfogadják.
4/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének módosítása
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 91/2009.(IV.30.) sz. határozattal elfogadott és a
229/2009.(XI.26.) sz.határozattal módosított munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az
alábbiak szerint módosítja:
1.) A II/5. pont első mondata „5.)” pont lesz, a második mondattól kezdődő szöveg „6.)” pont
lesz.
2.) A 6.) pont kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:
-

„472200-1 hús, húsáru kiskereskedelme
011100-1 gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése
021000-1 erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység”
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Erről értesül:
1)
2)
3)
4)
5)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Polgármesteri Hivatal
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Képviselőtestület tagjai

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: A képviselők 13 igen szavazattal a
módosítást elfogadják.

5/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal elfogadott és a

80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.),
50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.), 127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.), 230/2009.(XI.26.) sz.
határozattal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az 1. sz. mellékletben a „841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi
társulások
elszámolásai”
szakfeladat
„841901-9
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”ra módosul.
2.) Az 1. sz.melléklet kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:
 „472200-1 hús, húsáru kiskereskedelme
 011100-1 gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag
termesztése
 021000-1 erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
 856000-1 oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
 412000-1 lakó- és nem lakóépület építése
 841129-1 önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi
igazgatása
 841401-1
önkormányzatok
közbeszerzési
eljárásainak
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
 841906-9 finanszírozási műveletek
 841907-9 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
 854234-1 szociális ösztöndíjak”
3.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és
kiadja.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A 231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.),
157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.),
127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.), 230/2009.(XI.26.) és 5/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. § (1)
bekezdése, valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 4.
§-a alapján a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.) Költségvetési szerv
a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
b.) székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
c.) telephely
 neve: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Örményesi Hivatala
 székhelye: 5222. Örményes, Felszabadulás út 16.
2.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 1990. (7/1990.(X.26.) és
5/2000.(I.27.)
sz.
önkormányzati
határozat,
Megállapodást
jóváhagyó
46/2007.(III.26.) önk.határozat.
3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az önkormányzat számára jogszabályban meghatározott feladatok
elvégzésének előkészítése.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, és Örményes
Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntéseinek végrehajtása.
Hatósági és a jogszabályban meghatározott egyéb feladatok ellátása.
4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az államháztartás rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet
szakfeladat rendje szerinti tevékenységekből:
közfeladatok ellátása
helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
költségvetéssel kapcsolatos feladatok végzése (tervezés, beszámolás,
végrehajtás)
adók, egyéb bevételek kezelése
szociálpolitikai tevékenység ellátása
egészségügyi, oktatási, közművelődési, sport tevékenységgel kapcsolatos
feladatok ellátása.
5.) Illetékességi területe: Fegyvernek közigazgatási területe
Örményes közigazgatási területe
6.) Irányító, felügyeleti szerv:
a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
b.) székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
a.) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
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b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
8.) Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV: 36. §. (2) bekezdése alapján a képviselőtestület pályázat alapján a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.
9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
Polgármester: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény,
-

Köztisztviselők: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény.

-

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény.

-

Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. Törvény.

-

Eseti, egyéb megbízásokra: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény.

10.) A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
11.) Szakágazat száma és megnevezése, tevékenysége
Alapvető szakágazati besorolás
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
További szakágazati besorolás
421100 Út, autópálya építése
562900 Egyéb vendéglátás
682000 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
841211 Oktatás igazgatása
841212 Egészségügy igazgatása
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
841192 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai (technikai szakágazat)
12.) Törzsszáma:

409997

13.) Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám:
11745066-15409993
14.) ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó
15.) A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek:
1.) Gyermekélelmezési Konyha
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2.) Orvosi Rendelő
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

17.) A szakfeladat rendet e határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagja

Záradék
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. január 28-i ülésén a2009. szeptember 2-i ülésén az
5/2010.(I.28.) számú határozattal fogadta el.
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 1. számú melléklete
Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)
Szakfeladat
Száma
841112-1
841126-1
421100-1
682001-1
771100-1
771200-1
773000-1
821100-1
821900-1
841402-1
841133-1
841901-9
842541-1
882111-1
882112-1
882113-1
882115-1
882116-1
882117-1
882118-1
882119-1
882122-1
882123-1
882124-1
882125-1
882129-1
882202-1
882203-1
889942-1
889943-1

megnevezése
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Út, autópálya építése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személygépjármű kölcsönzése
Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Egyéb gép tárgyi eszköz kölcsönzése
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Közvilágítás
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
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890441-1
890442-1
931102-1
910501-1
562917-1
841354-1
841352-1
841114-1
841115-1
841116-1
841117-1
841118-1
429100 1
813000 1
021000 1
370000 1
422100 1
412000 1
429900 1
472200-1
011100-1
021000-1
856000-1
412000-1
841129-1
841401-1
841906-9
841907-9
854234-1

Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Közművelődési tevékenységek és támogatások
Munkahelyi étkeztetés
Területpolitikai támogatások és tevékenységek
Mezőgazdasági támogatások
Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenység
Országos, települési és területi kisebbségi Önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Vízi létesítmény építése
Zöldterület-kezelés
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Lakó- és nem lakóépület építése
Egyéb máshová nem sorolt építés
hús, húsáru kiskereskedelme
gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése
erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
lakó- és nem lakóépület építése
önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
finanszírozási műveletek
önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
szociális ösztöndíjak
-.-.-.-.-.-

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása: A képviselők a
módosítást 13 igen szavazattal elfogadják.
6/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 178/2009.(IX.2.) sz. határozattal elfogadott és a
231/2009.(XI.26.) sz. határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az alábbiak
szerint módosítja:
1.) A II. fejezet „A.) Szervezeti tagozódása, vezetése” címszó alatti az a.) pont hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:
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„1 polgármester
1/a alpolgármester (társadalmi megbízatású)

1 fő

11 körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

1 fő

111 igazgatási csoport
01 csoportvezető
02 ügyintéző, anyakönyvvezető
03 szoc.pol.ügyintéző
04 igazgatási ügyintéző szoc.pol.
05. szoc.pol.ügyintéző
06 gyámügyi ügyintéző
07 építésügyi ügyintéző
08 építésügyi ügyintéző
09 igazgatási ügyintéző (szabálysértés)
10 igazgatási ügyintéző

8,325 fő

112 pénzügyi csoport
01 csoportvezető
02 ügyintéző I.főkönyvi könyv.I.
03 ügyintéző II. könyvelő
04 ügyintéző III.főkönyvi
könyvelő II.
05 ügyintéző V. adóügyi üi.I.
06 ügyintéző VI.adóügyi üi.II.
07 ügyintéző VII.adóügyi üi.III.
08 ügyintéző VIII.
személyzeti ügyintéző
09 ügyintéző IX.bérszámfejtő

9 fő

113. csoportrendszerbe nem tartozó
01 települési menedzser
02 belső ellenőr
03 informatikus
04 titkársági ügyintéző
05 műv. felügyelő
06 pénzügyi szervező

6 fő

Összesen:

25,325 fő

Mindösszesen:

31,325 fő”

2.) A II. fejezet C.) Helyettesítések rendje címszó alatt a 2. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg
lép:

„2.) Az igazgatási csoportvezetőt a 02 ügyintéző, anyakönyvvezető, a pénzügyi
csoportvezetőt a 113. csoportrendszerbe nem tartozó 06 pénzügyi szervező helyettesíti. Az
örményesi 01 csoportvezetőt a 04 titkársági előadó helyettesíti.”
3.) A III. fejezet 2. pontja az alábbira módosul:
„A jegyző által használt bélyegző:
„Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője Fegyvernek”
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4.) A III. fejezet 4. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„…Fegyvernek
Nagyközség
Polgármesteri
Népességnyilvántartás” (bélyegzőt használ)

Hivatal

Örményesi

Hivatala

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Polgármesteri Hivatal
Képviselőtestület tagjai

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának
módosításáról: a képviselőtestület a módosítást elfogadja és 13 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
7/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 34/1994(IV.28.) sz. határozattal elfogadott
és
a
22/1998.(II.26.),31/2000.(III.30.)
és
82/2002.(V.6.),
152/2003.(XI.4.),
160/2005.(VIII.25.), 130/2007.(VI.28.),30/2008.(III.27.), 119/2009. (VI.11.) sz.
határozattal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az 1. sz. melléklet kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:
„841 907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
870 001-1 Szociális, gyermekjóléti ellátások, pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél”
2.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységeges szerkezetben jóváhagyja és kiadja.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Központ
4.) Örményes Önkormányzat
5.) Kuncsorba Önkormányzat
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Alapító Okirata
egységes szerkezetben
34/1994(IV.28.) sz. határozattal elfogadott és a 22/1998.(II.26.),31/2000.(III.30.) és
82/2002.(V.6.), 152/2003.(XI.4.), 160/2005.(VIII.25.), 130/2007.(VI.28.),30/2008.(III.27.),
119/2009. (VI.11.), 7/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított, egységes szerkezetben
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat
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Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. és a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. és a
217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bekezdése alapján az Alapító Okiratot az
alábbiak szerint hagyja jóvá 2009. július 1-i hatállyal :

„1.)
a) Költségvetési szerv neve:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
b) Székhelye:
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
c) Telephelyek:
Fegyvernek település:
I. sz. telephely: I. sz. Idősek Klubja Annaháza (Fegyvernek,
Felszabadulás u. 171.)
II. sz. telephely: II. sz. Idősek Klubja Újtelep (Fegyvernek,
Felszabadulás u. 40.)
III. sz. telephely: III. sz. Idősek Klubja Szapárfalu (Fegyvernek, Ady
Endre u. 42.)
IV. sz. telephely: Családsegítő
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 173.)

és

Gyermekjóléti

Szolgálat

Örményes település:
V. sz. telephely: Napraforgó Gondozási Központ (Örményes, Iskola u.
25.)
Kuncsorba település:
VI: sz. telephely: Szociális Alapszolgáltatási Központ (Kuncsorba,
Dózsa Gy. u. 35.)
2.)
Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:
34/1994.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat
3.)
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
feladatok.
4.)
Alaptevékenysége:
a. étkeztetés
b. házi segítségnyújtás
c. családsegítés
d. nappali ellátás (időskorúak ellátása)
e. gyermekjóléti szolgáltatás
f. helyettes szülői szolgáltatás
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5.)
Működési területe:
Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések
6.)
a; Alapítói és fenntartói jogokkal felruházott szerv:
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Képviselőtestülete

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes,
Felszabadulás út 16.
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba,
Dózsa Gy. u. 26.
b; Irányító és felügyeleti szerv:
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Képviselőtestülete,

7.)
A költségvetési szerv típusa:
a; tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
b; a feladatellátás funkciója alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A fegyverneki telephelyek együttesen, az V-VI. telephelyek
településenkénti éves előirányzatát a csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ, mint társult intézmény költségvetése
tartalmazza, így a telephelyek saját előirányzatuk felett rendelkeznek.
A telephelyek településenkénti részelőirányzatait az éves
költségvetésben elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről az éves
zárszámadás keretében elkülönítetten kell beszámolni.
A jóváhagyott részelőirányzaton belüli gazdálkodásért az igazgató a
felelős, a szakmai és a településenkénti telephelyek feladatainak
ellátásáért a telephelyvezető a felelős az igazgató irányítása mellett.
8.)
Az igazgató kinevezése:
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.tv. végrehajtásáról
szóló 257/200.(XII.26.) korm.r. 4. §. alapján a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatóját nyilvános pályázat
útján, a társult önkormányzatok képviselőtestületei együttes ülésen
bízzák meg határozott időtartamra a vezetői feladatok ellátására.
A telephelyek vezetőit az igazgató nevezi ki.
9.)
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira
jogviszony(ok) megjelölése:

vonatkozó

foglalkoztatási

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
10.)
A költségvetési szerv törvény szerinti típusa:
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Intézményi társulás által fenntartott szociális alapszolgáltatások
11.)
Férőhely – nappali ellátás:
Fegyvernek:
90 fő
Örményes:
30 fő
Kuncsorba:
40 fő
12.)
Feladatellátást szolgáló vagyon:
 Az intézmények elhelyezésére szolgáló épületet, építményeket a
fenntartó önkormányzatok képviselőtestületei ingyenesen biztosítják
az intézmény részére.
 A működéshez szükséges tárgyi eszközök és egyéb ingó
vagyontárgyakat településenként a fenntartó önkormányzatok
képviselőtestületei ingyenesen biztosítják.
 Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Örményes
Község Önkormányzat, Kuncsorba Község Önkormányzat
Használó: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ, mint társult intézmény.
13.)
Intézmény törzsszáma:
412627 PIR
14.)
Költségvetési számlaszáma:
11745066-15409993-30230004
15.)
Ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
A költségvetési szerv,
tevékenységet nem folytat

kisegítő,

kiegészítő

és

vállalkozási

16.)
ÁFA alanyisága:
ÁFA körbe tartozó
17.)

2009. december 31-ig hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 2. sz.
melléklete tartalmazza.

18.)

A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 3. sz.
melléklete tartalmazza.

19.)

Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 18.) pont kivételével
2009. július 1.
Erről értesül:
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1. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
2. Huber Ferenc polgármester
3. Török Csaba polgármester
4. Rédai János polgármester
5. Buzás Istvánné jegyző
6. Polgármesteri Hivatal
7. Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselőtestülete tagjai

Záradék
Az Alapító Okirat módosítását (s így egységes szerkezetű új alapító okirat) a
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 7/2010.(I.28.) számú
határozattal fogadta el.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának
1. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása

881000

Alapvető szakágazat:
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
(Idősek klubja, házi segítségnyújtás)

További szakágazatok:
8899
Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921
Szociális étkeztetés
889922
Házi segítségnyújtás
889924
Családsegítés
8791
Egyéb bentlakásos ellátás
879017
Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
5630
Egyéb vendéglátás
562917
Munkahelyi étkeztetés
6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlanok bérbeadása
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának
1. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok:
853233
Házi segítségnyújtás
853244
Családsegítés
853255
Szociális étkeztetés
853266
Nappali szociális ellátás
751922
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
701015
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
552411
Munkahelyi vendéglátás
841 907-9
Önkormányzatok
elszámolásai
a
költségvetési
szerveikkel
870 001-1
Szociális, gyermekjóléti ellátások, pénzügyi igazgatása
önkormányzati költségvetési szervnél”
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Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának
2. sz. melléklete
Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok
8810111
8899211
8899221
8899241
8892011
5629171
6820021

Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés
-.-.-.-.-.-

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról:
Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy az óvoda egy szakfeladat számot hibásan jelölt meg, a helyes
szöveg: 841907 ”9”Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel.
A képviselőtestület a módosítást egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadja.

8/2010. (I.28.) sz.

önkormányzati határozat

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló –
többszörösen módosított - 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 165. §-ában foglaltaknak
megfelelően (8008/2009.HÉ.51. PM tájékoztató, 5/2009.(III.27.)PM rendelet) az államháztartási
szakfeladatok rendjének változása miatt – a 161/2005.(VIII.25.) sz. határozattal elfogadott és a
161/2007.(VI.29.), 31/2008.(III.27.), 136/2008.(VIII.28.), 18/2009.(I.29.), 121/2009.(VI.11.) sz.
határozattal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
1.) A 3.sz melléklet hatályát veszti és helyébe az alábbi 3. sz. melléklet lép
„Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
3. sz. melléklete
Alap tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok
562912 „1” Óvodai intézményi étkeztetés
562917 „1” Munkahelyi étkeztetés
562920 „1” Egyéb vendéglátás
811000 „1” Építmény üzemeltetés
841907 „9” Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
850000 „1” Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása
önkormányzat költségvetési szervénél
851011 „l” Óvodai nevelés, ellátás
851012 „1” Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
889101 „1” Bölcsödei ellátás
2.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.
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Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
4. Örményes Önkormányzat
5. Kuncsorba Önkormányzat
6. Képviselőtestület tagjai
7. Polgármesteri Hivatal

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
161/2005.(VIII.25.) sz. határozattal elfogadott és a 161/2007.(VI.29.), 31/2008.(III.27.),
136/2008.(VIII.28.), 18/2009.(I.29.), 121/2009.(VI.11.), 8/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat
Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §-a és a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4. §-a és
a 217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bek. és a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. §. (5) bek. alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki:
1.) a) Költségvetési szerv neve:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
b) Székhelye:
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
c) Telephelyek:
Fegyvernek:
Újtelepi Óvoda (Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Bölcsőde (Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Központi Óvoda (Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
Annaházi Óvoda (Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Szapárfalui Óvoda (Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
Örményes:
Napsugár Óvoda (Örményes, Iskola u. 23.)
Kuncsorba:
Kuncsorbai Óvoda Kuncsorba, József A. u. 10/a.
d) OM azonosító: 035821
2. Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:
161/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozat
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3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. tv., a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv., valamint az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglalt feladatok végrehajtása.
4. Alaptevékenysége:
-óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
-Gyógypedagógiai ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhető
testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos
sajátos nevelési igényű (SNI A, SNI B) gyermek ellátása,
valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel
küzdő gyermekek (BTMN) ellátása .
-Óvodai fejlesztőprogram működtetése, óvodai fejlesztő
felkészítés.
-Óvodában szervezett étkeztetés.

5. Működési köre:
Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések
6.

a; Alapítói és fenntartói jogokkal felruházott szerv:
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Képviselőtestülete

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes,
Felszabadulás út 16.
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba,
Dózsa Gy. u. 26.
b; Irányító és felügyeleti szerv:
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Képviselőtestülete,

7. A költségvetési szerv típusa:
a; tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
b; a feladatellátás funkciója alapján:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
- A telephelyek településenkénti éves előirányzatát a Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, - mint társult
költségvetési szerv- költségvetése tartalmazza.
- A telephelyek településenkénti előirányzatait az éves
költségvetésben elkülönítetten
kell jóváhagyni, melyről
elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás keretében.
- A jóváhagyott településenkénti előirányzaton belüli
gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője (igazgatója) a
felelős, a
szakmai
és telephelyi feladatok ellátásáért a
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telephelyvezetők felelősek, a költségvetési szerv (igazgató)
irányítása mellett.
8. Az óvodaigazgató kinevezése: A közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII.tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben c.
138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános pályázat útján, a
társult önkormányzatok képviselőtestületei együttes ülésen bízzák
meg határozott időtartamra a vezetői feladatok ellátására.
A telephelyek vezetőit az óvodaigazgató nevezi ki.
9. A költségvetési szerv
jogviszony(ok) megjelölése:

foglalkoztatottjaira

vonatkozó

foglalkoztatási

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

10. A költségvetési szerv törvény szerinti típusa:
Költségvetési szerv társulás által fenntartott óvodai nevelés, bölcsődei
ellátás
11. Csoportok száma:
Fegyvernek
 Újtelepi Óvoda
 Központi Óvoda
 Annaházi Óvoda
 Szapárfalui Óvoda
 Bölcsőde
 Örményesi
 Kuncsorbai

4 csoport
3 csoport
3 csoport
2 csoport
1 csoport
2 csoport
2 csoport

12. Az intézménybe felvehető maximális gyerek létszám:
Fegyvernek
 Újtelepi Óvoda:
 Központi Óvoda:
 Annaházi Óvoda:
 Szapárfalui Óvoda:
 Bölcsőde

100 fő
75 fő
70 fő
50 fő
12 fő

Örményes

50 fő

Kuncsorba

50 fő

13. Feladatellátást szolgáló vagyon:
 A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló épületet, építményeket az
alapító önkormányzatok képviselőtestületei ingyenesen biztosítják a
költségvetési szerv részére.
 A működéshez szükséges tárgyi eszközök és egyéb ingó
vagyontárgyakat településenként az alapító önkormányzat ingyenesen
biztosítják.
 Vagyon feletti rendelkezési jog:
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Tulajdonos:Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Örményes
Község Önkormányzat, Kuncsorba Község Önkormányzat
Használó: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, mint
társult intézmény
14. Intézmény törzsszáma:
412616 PIR
15. Költségvetési számlaszáma:
11745066-15409993-30240003
16. Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.

17. ÁFA alanyisága:
ÁFA körbe tartozó
18. A 2009.december 31-ig hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 2.
sz. melléklete tartalmazza.
19. A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 3. sz.
melléklete tartalmazza.
20. Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 19. pont kivételével:
2009. július 1.
Erről értesül:
1. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Igazgatója
2. Huber Ferenc polgármester
3. Török Csaba polgármester
4. Rédai János polgármester
5. Buzás Istvánné jegyző
6. Polgármesteri Hivatal
7. Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselőtestülete tagjai
ZÁRADÉK

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete a 8/2010.(I.28.) sz. határozattal fogadta el
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
1. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása
Alapvető szakágazat:
851020

óvodai nevelés

További szakágazat:
562900
829900
889110

Egyéb vendéglátás
Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bölcsődei ellátás
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Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
2. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok
552312
552411
749914
751922
801115
801126
853211

Óvodai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Bölcsödei ellátás

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
3. sz. melléklete
Alap tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok
562912 „1” Óvodai intézményi étkeztetés
562917 „1” Munkahelyi étkeztetés
562920 „1” Egyéb vendéglátás
811000 „1” Építmény üzemeltetés
841907 „9” Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
850000 „1” Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása
önkormányzat költségvetési szervénél
851011 „l” Óvodai nevelés, ellátás
851012 „1” Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
889101 „1” Bölcsődei ellátás

-.-.-.-.-.-.-

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosításáról:
Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy az iskola egy szakfeladat számot hibásan jelölt meg, a helyes
szöveg: 841907 ”9” Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel.
A képviselőtestület a módosítást egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadja.

9/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának
módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 162/2005. (VIII.25.) sz. önkormányzati
határozattal jóváhagyott és a 155/2005. (VIII.25.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29.),
32/2008. (III.27.), 121/2008. (VI.26.), 134/2008. (VIII.28.), 23/2009. (II 29.), és a 123/2009.
(VI.11.), 175/2009.(IX.2.) sz. önkormányzati határozattal módosított Alapító Okiratot az alábbiak
szerint módosítja.
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1.) A 3. sz. melléklet kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:
„81 11 00 1
építményüzemeltetés
84 19 07 9
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
85 00 00 1
közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önk-i ktgvet-i
szervnél”,
továbbá a „85 32 12 1” szakfeladatszám „85 32 22 1”-re módosul.
2.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.
Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Orczy Anna Ált.Isk. Szakisk. és EPSZ.
4. Örményes Önkormányzata
5. Kuncsorba Önkormányzata
6. Képviselőtestület tagjai
7. Polgármesteri Hivatal

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Alapító Okirata
egységes szerkezetben
162/2005. (VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott és a
155/2005. (VIII.25.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29.), 32/2008. (III.27.), 121/2008. (VI.26.),
134/2008. (VIII.28.), 23/2009. (II 29.), és a 123/2009. (VI.11.), 175/2009.(IX.2.), 9/2010.(I.28.) sz.
önkormányzati határozattal módosított

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) bek. és a a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. és a 217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bek. és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bek. alapján a 162/2007. (VIII.25.) sz.
határozattal elfogadott és a 155/2005. (IX.29.), 207/2005. (XI.24.), 101/2006. (V.25.), 160/2007.
(VI.29), 32/2008. (III.27.), 121/2008. (VI.26.), 134/2008. (VIII.28.), a 23/2009. (II.29.) és a
123/2009. (VI.11.) sz. határozattal módosított Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát 2009. július 1-i hatállyal az alábbiak szerint
adja ki:
1;
a) Költségvetési szerv neve:
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
b) Székhelye:
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
c) Telephelyek:
Fegyvernek:
1.1) Orczy Anna Általános Iskola, 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.
1.2.) Iskolai Könyvtár, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b.
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1.3.) Tornaszoba, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 152.
1.4.) Sárga Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 133.
1.5) Szakképző II. (tankonyha), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 149.
1.6) Szakképző III. (lakatosműhely), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 161/a.
1.7 Móra Ferenc Általános Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 31.
1.8.) Móra F. Ált. Isk. Tornaterem, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 29.
Örményes:
2.1) Szalai Sándor Általános Iskola, 5222 Örményes, Iskola u. 24.
Kuncsorba:
3.1.) Általános Iskola, 5412 Kuncsorba, József Attila út 10/a.
3.2.) Tornaszoba, 5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 47.
d) Szervezeti egységei:
I. Általános Iskolai Intézményegység:
I.1 Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény, Fegyvernek Dózsa Gy. út 2.
I.2 Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény, Fegyvernek Felszabadulás út 31.
I.3 Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény, Örményes, Iskola út 24.
I.4 Általános Iskola Tagintézmény, Kuncsorba, József Attila út 10/a.
II. Szakiskolai Intézményegység
III. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység
e) OM azonosító: 035969
2;
Költségvetési szerv létrehozását elrendelő határozat:
162/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozat
3;
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. szerinti iskolai nevelés-oktatás nappali tagozaton,
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok.
4;
Alaptevékenysége:


általános iskolai ellátás



iskolai szakképzés



pedagógiai szakszolgálat

Tevékenységek, feladatok:
a) általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamokon
b) középfokú általános alapoktatás 9-10. évfolyamokon
c) napközi otthoni és tanulószobai ellátás
d) gyógypedagógiai ellátás:

38
d.1) A többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű SNI a)
(beszédfogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő), SNI b) (a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő), valamint a beilleszkedési, magatartási,
tanulási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulók ellátása.
d.2) Az eltérő tantervű oktatás szerint oktatható SNI a) (enyhe fokban
értelmi fogyatékos) tanulók ellátása az általános iskola 1-8. évfolyamán.
e) képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés
f) pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadás, logopédiai
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés)

ellátás;

g) személyiség-fejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
h) iskolai oktatás a szakképzésben, szakmai elméleti képzés az első szakma
megszerzésére (Kv. tv. 20. d. pont)
i)

iskolai szakmai gyakorlati képzés
i.1) Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. ea pontban foglalt tevékenység
i.2) Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. eb pontban foglalt tevékenység
i.3) Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. ec pontban foglalt tevékenység

j)

szakiskolai oktatás a szakmai vizsgára felkészítés az alábbi szakmákban:
- gépészeti szakmacsoport:
= hegesztő
= szerkezetlakatos

OKJ 31 521 11 0000 00 00
OKJ 31 521 24 0000 00 00

- kereskedelmi szakmacsoport:
= virágkötő, - berendező, virágkereskedő OKJ 33 215 01 0000 00 00
- könnyűipari szakmacsoport:
= csecsemő- és gyermekruha készítő
= férfi szabó
= női szabó

OKJ 33 542 05 0010 33 01
OKJ 33 542 05 0010 33 02
OKJ 33 542 05 0010 33 03

- mezőgazdasági szakmacsoport:
= dísznövénykertész
= gyümölcstermesztő (kertész)
= zöldségtermesztő (kertész)

OKJ 33 622 01 1000 00 00
OKJ 33 622 01 0010 31 02
OKJ 33 622 01 0010 31 04

- vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport:
= cukrász
OKJ 33 811 01 0000 00 00
= pincér
OKJ 33 811 02 1000 00 00
= szakács
OKJ 33 811 03 1000 00 00
k) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák iskolarendszeren kívüli
oktatása
l)

iskolában szervezett intézményi közétkeztetés

m) hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátásához
n) térítési díjas tanórán kívüli foglalkozások megtartása
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5;
Működési köre:
Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések; a pedagógiai
szakszolgálat tekintetében Fegyvernek és Örményes települések
6;
a; Alapító szervi és fenntartói jogokkal felruházott szerv:
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Képviselőtestülete

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes,
Felszabadulás út 16.
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba,
Dózsa Gy. u. 26.
b; Irányító és felügyeleti szerv:
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Képviselőtestülete,

7;
A költségvetési szerv típusa:
a; tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
b; a feladatellátás funkciója alapján:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Az intézményegységek, a tagintézmények előirányzatát az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, mint
társult intézmény költségvetése tartalmazza.
Az intézményegységek, a tagintézmények előirányzatait az éves
költségvetésben elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről az éves
zárszámadás keretében elkülönítetten kell beszámolni.
A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért az igazgató a felelős, a
szakmai, intézményegységi és tagintézményi feladatok ellátásáért az
intézményegység-vezető és a tagintézmény-vezető a felelős, az igazgató
irányítása mellett.
8;
Az igazgató kinevezése: A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben c. 138/1992.(X.8.)
korm.r. 5. §. (17) bek. alapján az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját nyilvános
pályázat útján, a társult önkormányzatok képviselőtestületei együttes
ülésen bízzák meg határozott időtartamra a vezetői feladatok ellátására.
Az intézményegységek és a tagintézmények vezetőit az igazgató nevezi ki.
9;
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira
jogviszony(ok) megjelölése:

vonatkozó

foglalkoztatási

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
10;
A költségvetési szerv törvény szerinti típusa:
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Intézményi társulás által fenntartott általános iskola, szakiskola és
egységes pedagógiai szakszolgálat (többcélú intézmény, összetett
iskola).
11;
Évfolyamszám tagozatonként:
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam
c) napközi otthon

8 oszt.
8 oszt.
5 csoport

Móra Ferenc Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam
c) eltérő tantervű tagozat
1-8. összevont o.
d) napközi otthon

8 oszt.
8 oszt.
1 oszt.
3 csoport

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam
c) napközi otthon

2 oszt.
4 oszt.
1 csoport

Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam
b) napközi otthon

1 oszt.
1 csoport

Szakiskola Intézményegység
a) szakiskolai tagozat 9-10. évfolyam
b) szakoktatás 11-13. évfolyam

2 oszt.
4 oszt.

12;
Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-8. évfolyam
b) napközi otthon

448 fő
134 fő

Móra Ferenc Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam
b) eltérő tagozat összevont osztálya
c) napközi otthon

448 fő
12 fő
78 fő

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam
c) napközi otthon

42 fő
84 fő
78 fő

Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam
b) napközi otthon

30 fő
15 fő

Szakiskola Intézményegység
a) szakiskolai tagozat 9-10. évfolyam
b) szakoktatás 11-13. évfolyam

60 fő
64 fő

13;
Feladatellátást szolgáló vagyon:
 A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló épületet, építményeket az
alapító önkormányzatok képviselőtestületei ingyenesen biztosítják az
intézmény részére.
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 A működéshez szükséges tárgyi eszközök és egyéb ingó
vagyontárgyakat településenként az alapító önkormányzatok
képviselőtestületei ingyenesen biztosítják.
 Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Örményes
Község Önkormányzat, Kuncsorba Község Önkormányzat
Használó: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, mint társult költségvetési szerv
14;
Intézmény törzsszáma:
412595 PIR
15;
Költségvetési számlaszáma:
11745066-15409993-30260001
16;
Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17;
ÁFA alanyisága:
ÁFA körbe tartozó
18;
A 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat rendet a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
19;
A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet a 3. sz. melléklet tartalmazza.
20;
Az Alapító Okirat módosításainak hatályba lépési ideje - a 19. pont kivételével
- 2009. július 01.

Záradék
Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot) a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a 9/2010.(I.28.) sz. határozattal fogadta el.
Erről értesül:
1. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója
2. Huber Ferenc polgármester
3. Török Csaba polgármester
4. Rédai János polgármester
5. Buzás Istvánné jegyző
6. Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
7. Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselőtestülete tagjai
-.-.-.-.-.Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának
1. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása
kiemelt szakágazat:
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85 20 10
alapfokú oktatás
további szakágazat:
56 29 00
egyéb vendéglátás
68 20 00
saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
82 99 00
máshová nem sorolható egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85 31 00
általános középfokú oktatás
85 41 00
szakmai középfokú oktatás
85 59 00
máshová nem sorolt egyéb oktatás
88 91 30
gyermekek egyéb napközbeni ellátása
91 01 00
könyvtári, levéltári tevékenység

---

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának
2. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok
55 23 23
55 24 11
70 10 15
74 99 14
75 19 22
80 12 14
80 12 36
80 12 25
80 22 14
80 22 25
80 22 41
80 51 13
80 52 12
80 59 15
85 32 88

iskolai intézményi közétkeztetés
munkahelyi vendéglátás
saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása
máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
általános iskolai felnőtt oktatás
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása
nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás
pedagógiai szakszolgálat
oktatási célok és egyéb feladatok (felkészítés a kompetencia alapú oktatásra)
egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (képesség kibontakoztató felkészítés)

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának
3. sz. melléklete
Alap- és kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódó szakfeladatok
56 29 13 1
56 29 16 1
56 29 17 1
68 20 02 1
85 20 00 1

iskolai intézményi étkeztetés
üdülői, tábori étkeztetés
munkahelyi étkeztetés
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
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85 20 11 1
85 20 12 1
85 20 21 1
85 20 22 1
85 31 31 1
85 31 32 1
85 32 11 1
85 32 22 1
85 32 21 1

85 32 12 1
85 59 11 1
85 59 12 1
85 59 14 1
85 59 15 1
85 59 17 1
85 59 18 1
85 60 11 1
81 11 00 1
84 19 07 9
85 00 00 1

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam
általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam
nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam
szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
általános iskolai napközi otthoni nevelés
sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók napközi otthoni nevelése
általános iskolai tanulószobai nevelés
sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
középiskolai tanulószobai nevelés
sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
építményüzemeltetés
önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önk-i ktgvet-i szernél

-.-.-.-.-

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról: A képviselőtestület a
módosítást 13 igen szavazattal elfogadja.
10/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 35/1994.(IV.28.) sz. htározattal elfogadott és a
4/1998(I.29..)sz , a 7/1998(V.28.)sz, a 35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4)
sz, 164/2005.(VIII.25.) sz, 33/2008.(III.27.)sz., 74./2008.(V.29.)sz, a 84/2009.(IV.30) önk és a
125/2009(VI.11.), 10/2010.(I.28.)sz . határozattal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint
módosítja:
1.) Az 1. sz. melléklet kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:
„841 907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
900 001-1 Alkotó, művészet, szórakoztató tevékenység pénzügyi
önkormányzati szervnél”

igazgatása

2.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.
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Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Polgármesteri Hivatal
Művelődési Ház és Könyvtár
Képviselőtestület tagjai

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata
egységes szerkezetben
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a -4/1998(I.29..)sz , a 7/1998(V.28.)sz, a
35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4) sz, 164/2005.(VIII.25.) sz, 33/2008.(III.27.)sz.,
74./2008.(V.29.)sz, a 84/2009.(IV.30) önk és a 125/2009(VI.11.), 10/2010.(I.28.) sz. határozattal
módosított - 35/1994.(IV.28) sz önk. határozata egységes szerkezetben.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV.tv. 9.§(4) bekezdése és a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4.§-a alapján
a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1.

a, A költségvetési szerv neve:
Művelődési Ház és Könyvtár
b,Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.
c,Telephelyei:
Művelődési Ház Fegyvernek, Felszabadulás út 184. (közművelődési feladatot lát el)
Könyvtár
Fegyvernek, Felszabadulás út 146. (közgyűjteményi feladatot lát el)
Klubkönyvtár
Fegyvernek, Ady Endre út 50.
(közművelődési feladatot lát el)

2.

Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat
35/1994(IV.28.).sz.önk. határozat

3.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a Közművelődési és közgyűjteményi
ellátás a muzeális intézményekről, a könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. tv. és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
feladatok végrehajtása.

4.

Alaptevékenysége:
Közművelődési és könyvtári tevékenység.
A költségvetési szerv vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem végezhet.
Szabad kapacitását kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja.

5.

Működési köre:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe:
Ettől rendezvények, testvérkapcsolatok, fellépések esetében el lehet térni.

6.

a. Alapító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
b. Irányító szerv neve, székhelye:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
c. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete

Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
7.

Tipus szerinti besorolása:
a, A tevékenységek jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv.
Közintézmény.
b, Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv.
A könyvtár jogi személyiséggel nem rendelkező, részjogkörű költségvetési egység.
A könyvtár rendelkezési jogköre az állomány beszerzési keret feletti rendelkezés jogára
terjed ki.
Az állomány beszerzési keret előirányzatát az éves költségvetésben elkülönítetten kell
jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás keretében. A
jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért az igazgató a felelős.
A könyvtári szakmai feladatok ellátásáért a vezető könyvtáros felel az intézményvezető
irányítása mellett a 1997. évi CXL tv. 53§-67§ alapján.

8.

Vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki pályázat alapján, határozott időre.

9.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII.tv (továbbiakban: kjt). az irányadó. A kjt-ben 1.§.(4) bekezdésben
leírt esetekben a jogviszonyuk munkavállaló, melyekre a munka törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. tv. az irányadó.

10.

Egyéb előírások:
a, Törzsszáma: 412649
b, Költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30270000
c, ÁFA alanyiság: ÁFA körbe tartozó
Adószáma: 15412641-2-16

11.

Hatályba lépés:
a, Az Alapító Okirat 1-10 pontjának módosításai 2009. július 1-én lépnek hatályba.
b, A 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatrendet az alapító okirat 3 számú melléklete
tartalmazza.

c, A 2010. január 1-től hatályos szakfeladatrendet az Alapító okirat 4.sz melléklete
tartalmazza.
ZÁRADÉK
Az Alapító Okiratot ( s így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség
Képviselő-testülete a 2010. január 28-i ülésén a 10/2010.(I.28.) számú határozattal fogadta el
1. sz. melléklet
Alapvető szakágazat
932929 Mindenféle máshová nem sorolt szórakoztatás
841 907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
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900 001-1 Alkotó, művészet, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati
szervnél
2. sz. melléklet
Az alap és kiegészítő tevékenység TEÁOR besorolása
7990 Egyéb foglalás
1820 Egyéb sokszorosítás
4761 Könyv-kiskereskedelem
4762 Újság, papíráru kiskereskedelem
4763 Zene-, video felvétek kiskereskedelme
4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme
5630 Italszolgáltatás
5811 Könyvkiadás
5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5911 Film-video, televízió műsor gyártás
5913 Film-video, televízió program terjesztése
5914 Filmvetítés
6933 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6391 Hírügynökségi tevékenység
6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021 PR, kommunikáció
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-közvéleménykutatás
7420 Fényképészet
7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729 Egyéb személyi használatú háztartási eszköz kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7911 Utazásközvetítés7912 Utazásszervezés8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 Máshová nem sorolt egyéb üzleti kiegészítő szolgáltatás
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítási)
igazgatása
8552 Kulturális képzés
8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
9001 Előadó-művészet
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység-9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
904 Művészeti létesítmények működtetése
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
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3.sz. melléklet
A Művelődési Ház és Könyvtár alap- és kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok
552411 Munkahelyi vendéglátás
633215 Utazásszervezés, idegenvezetés
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
4.sz. melléklet
A Művelődési Ház és Könyvtár alap- és kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok
562 917 1
910 121 1
910 122 1
910 123 1
910 501 1
910 501 2
910 502 1
910 502 2
932 918 1
932 918 2

Munkahelyi étkeztetés
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás
Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás
-.-.-.-.-.-.-.-.-

Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról: A képviselőtestület a
módosítást 13 igen szavazattal elfogadja.
11/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 68/1992.(V.21.) sz. határozattal
elfogadott
és
a
36/1994.(IV.28.),
36/2000.(III.30.),
207/2000.(XII.14.),
92/2002.(V.6.)158/2003.(XI.4.),
129/2009.(VI.11.) sz. határozattal módosított Alapító
Okiratot az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az 1. sz. melléklet kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:
„ - 841409-1 máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati
költségvetési szervnél
682002-1 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
2.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe jóváhagyja és kiadja.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Polgármesteri Hivatal
Képviselőtestület tagjai
Gyermekélelmezési Konyha
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Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okirata
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A 68/1992.(V.21.) sz. határozattal elfogadott
és a 36/1994.(IV.28.), 36/2000.(III.30.), 207/2000.(XII.14.), 92/2002.(V.6.)158/2003.(XI.4.),
129/2009.(VI.11.), 11/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. Törvény 4. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
I.
1.) A költségvetési szerv
a.) Neve:

Gyermekélelmezési Konyha

b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 144.
c.) Telephelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 144.
Fegyvernek, Hunyadi út 1.
2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:
A 68/1992.(V.21.) sz. önkormányzati határozat.
3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv-ben és az ágazati törvényekben,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok végrehajtása.

4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:
a.) Az önkormányzati intézmények ellátottai (gyermekek) igény szerinti étkeztetésének
(tízórai,ebéd,uzsonna) biztosítása.
b.) Az a.) pontban foglaltak részére az előállított étel kiszállítása.
c.) Szabad kapacitása erejéig egyéb szervek, személyek részére történő étel előállítása,értékesítése.
5.) Költségvetési szerv működési területe:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe, valamint szabad kapacitás erejéig további
önkormányzatok közigazgatási területe.
6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, felügyeleti és fenntartó szerv neve, székhelye:
a.) Neve:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
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a.) Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közüzem.
b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.
- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési
szerv
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.
8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a képviselő testület által –pályázat alapján-, jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozatlan időre.
9.)A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)

megjelölése:

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
10.) A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja.
II.
11.) Törzsszám:

15413848

12.) Számlaszám:

11745066-15409993-30280009

13.) Áfa adóalanyisága:

Áfa körbe tartozó

14.) Feladatellátást szolgáló vagyon:
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak, valamint az éves
költségvetésben biztosított pénzeszközök.
15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos:
Használója:

Fegyvernek Önkormányzat
az intézmény

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló, módosított
1992. évi 6. sz. rendelete szerint.
16.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv.
17.)

Önállóan működő Gyermekélelmezési
kivételével – a Polgármesteri Hivatal látja el.

18.) Gyermekélelmezési Konyha kapacitása:

Konyha

pénzügyi

feladatait

–

házi

pénztár
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a.) Felszabadulás út 144. szám

800 adag

b.) Hunyadi út 1. szám

500 adag

19.) A 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.
20.) A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 3. sz. melléklet tartalmazza.
21.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 20.) kivételével: 2009. július 1.

Záradék
Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. január 28-i ülésén a 11/2010.(I.28.) számú határozattal
fogadta el.
Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának 1. sz. melléklete
Alapvető szakágazati besorolás:
562900 Egyéb vendéglátás
841409-1 Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati
költségvetési szervnél
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának 2. sz. melléklete
Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok:
75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai
Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának 3.sz melléklete
Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai):
Szakfeladat száma
5610001
5629171

megnevezése
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés

Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:
5621002

Rendezvényi étkeztetés
-.-.-.-.-.-

4.) napirend: Tankötelesek beíratása
előadó: polgármester
Szatlóczki Edit: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Huber Ferenc polgármester: Elképzelhető, hogy 4 osztály helyett csak 3 első osztály fog indulni, egyre
többen Törökszentmiklósra járatják iskolába a gyerekeket.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják.

51

12/2010. (I. 28.) sz.

önkormányzati határozat

A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. §. (1)
bekezdésére, valamint a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában
lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló 3/2000. (II. 24.) sz.
önk. rendelet 9. §-ára a 2010-ban tankötelessé váló gyermekek általános iskolai
beíratásának időpontját 2010. március 01. és 2010. március 26. közötti időben
határozza meg.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

5.) napirend. A közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos
pályázat benyújtásáról szóló 108/2009 (V.28.) számú határozat módosításáról.
előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az anyagot.
Huber Ferenc polgármester: A közbeszerzési eljárás bonyolultsága megnehezíti az önkormányzat
munkáját.
A képviselők vita nélkül, egyhangú – 13 igen – szavazattal az előterjesztést elfogadják.
13/2010. (I.28.) sz.

önkormányzati határozat

A közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló
108/2009 (V.28.) számú határozat módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 108/2009.(V.28.) sz. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
1.) A határozat 3. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 3. pont lép:
„3. A beruházás ÁFA - val növelt értéke 12.444.306 Ft, melyhez 3.111.077 Ft
saját erőt vállal a 2010 évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:
Nettó
ÁFA
Pályázati díj
Bruttó
Saját erő (25 %)
Támogatás (75 %)
Összesen

2010 év
9 768 780
2 442 195
233 331
12 444 306
3 111 077
9 333 230
12 444 306*
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Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Képviselőtestület tagjai
Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Nardai Dániel, települési menedzser

6.) napirend: Előterjesztés a Rendőrőrs támogatási kérelméről
előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság egyetért a rendőrőrs támogatásával.
Nida Imre: Megjegyzi, hogy az utóbbi időben érzékelhetően több a rendőri jelenlét a közterületen.
Huber Ferenc polgármester: az önkormányzat és a rendőrség között jó az együttműködés, a rendőrőrs
létszámát folyamatosan töltik fel, - bár vannak elmenők is - ígéret van, hogy év végéig jelentősebb
létszámmal fog működni, ezzel együtt lakás igényt is bejelentettek.
A testület tagjai az előterjesztéssel egyetértenek és 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
14/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Rendőrőrs támogatásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2010. évi
költségvetés terhére havi 15.000.-Ft, összesen évi 180 eFt összegig a Fegyverneki
Rendőrőrs mindenkori benzinüzemű szolgálati járművének üzemanyag
költségére.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Fegyverneki Rendőrőrs
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
Képviselőtestület tagjai

7.) napirend: Előterjesztés a Fegyverneki Önkormányzat és a Baldácsy Művészeti Egyesület
Megállapodásáról
előadó: polgármester
Az Ügyrendi, valamint az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Huber Ferenc polgármester: Utólagos jóváhagyásról van szó, mivel a pályázatot már korábban be kellett
adni. Ahhoz, hogy az egyesület pályázhasson a Falunap megrendezésének támogatására, a rendezvény
idejére a területet az egyesület részére biztosítani kell.
Megfontolandó, hogy a vagyongazdálkodási rendeletben is a vagyonnal való rendelkezésre ki kellene
térni.
Nida Imre nevetségesnek tartja, hogy csak így lehet pályázni.
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A képviselők az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadják.
15/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Baldácsy Művészeti Egyesület és Fegyvernek Önkormányzat közötti Megállapodás jóváhagyásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzata és a Baldácsy Művészeti Egyesület
„Megállapodás”-át e határozat melléklete szerint.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Baldácsy Művészeti Egyesület
Polgármesteri Hivatal
Megállapodás

mely létrejött Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.,
képviseli: Huber Ferenc polgármester), mint tulajdonos és a Baldácsy Művészeti Egyesület (5231
Fegyvernek, Felszabadulás u. 184., képviseli: Görög Gábor elnök), mint szervező között az alábbi
feltételekkel.
1. A tulajdonos ingyenesen átadja a tulajdonában levő 2613 helyrajzi számmal jelzett Sporttelep
területét a szervezőnek Virágzó Tisza Napja rendezvény előkészületeihez, lebonyolításához és
utómunkálataihoz.
2. A szervező 2010. június 25-27 között a Sporttelepen és a hozzá tartozó épületben Virágzó Tisza
Napja rendezvényt szervez a tulajdonos által megismert és 1110558618 sz. iratazonosítóval
jelzett pályázat alapján.
3. A tulajdonos megismerte a szervező által az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
a LEADER keretében igénybe vehető támogatások közül a 1000832 számú, Települések
megújítása, a civil társadalom megerősítése elnevezésű célterületre Virágzó Tisza Napja
megrendezésére
címmel
beadott
támogatási
kérelmét.
A kérelem megismerésének tudatában, a pályázatban leírt célokra adja át a tulajdonában levő
területet és a rajta álló épületet.
Fegyvernek, 2009. január 15.
………………………………………
Huber Ferenc polgármester
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Tanú:
1.

Név

……………………………………..
Görög Gábor elnök
Baldácsy Művészeti Egyesület
lakcím

személyi igazolvány

………………………….

……………………………

……………………………

………………………….

…………………………….

…………………………….

2.

-.-.-.-.-
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8.) napirend: Előterjesztés Közfoglalkoztatási Tervről
előadó: polgármester
A Pénzügyi, valamint a Szociális bizottság támogatja a közfoglalkoztatási terv elfogadását.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal a tervet elfogadják.
16/2010. (I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete Fegyvernek
Nagyközség közfoglalkoztatási tervét e határozat mellékleteként
elfogadja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagjai

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV

2010.
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ
1993. ÉVI . TÖRVÉNY ALAPJÁN
2010. január
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
Név:
Cím:
Képviselő:
Adószám:
Törzsszám:
KSH:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Kapcsolattartó neve:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Huber Ferenc, polgármester
15409993-2-16
409997
15409993-7511-321-01
06-20/5398-109
06-56/556-011
hivatal@fegyvernek.hu
Kuntzer Mártonné, igazgatási csop.vezető
Schultz Ferencné, közc.fogl.csoportvezető

Telefon:

06-56/556-022
06-56/556-010/142
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2009. január 1-től megnövekedett a települési önkormányzatok feladata és felelőssége a tartósan munka
nélkül lévők közfoglalkoztatásában. Mindennek eredményességét segíti az „Út a munkához” program,
amely jogszabályváltozásokkal, az ellátások átalakításával és a közcélú foglalkoztatás kedvező
finanszírozásával és kiterjedtebb együttműködéssel (Munkaügyi Központ és önkormányzat) komplexen
kezeli a helyzetet.

A közfoglalkoztatás szabályai
Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. tv., valamint a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 341/2008. (XII.30.) kormányrendelet a többi között jelentős változásokat hozott a munkára képes
tartósan munkanélküli személyek ellátórendszerében.
A Szt. módosításával lényegében 2009. évtől a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek
ellátórendszere differenciálódik és a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lesz az
önkormányzati ellátásoknak. Az „Aktív korúak ellátására” vonatkozó szabályok sokkal jobban
figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, munkára való ösztönzést.

Az ellátásra jogosultak közül:
1./ a munkavégzésbe bevonhatók:
-

közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális
szolgáltatások járnak részükre,

-

pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban
nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni.

2./ képzésbe bevonandók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte
be és 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan képzésben köteles részt venni, amely az
általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák
megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a
rendelkezésre állási támogatás illeti meg őket.
3./ a munkavégzésre nem kötelesek: 2009. január 1-jétől továbbra is rendszeres szociális segélyt
kapnak és munkavégzésre nem kötelesek (de vállalhatják a munkát és az együttműködést):
- az egészségkárosodott személyek, vagy
-

akik 55. életévüket betöltötték, vagy

-

aki 14 éven aluli gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító
intézményben nem tudják biztosítani

-

2010. január 1-jétől akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében foglalt mentesítési
ok fennáll.

(ebben az esetben a rendelkezésre állási támogatás szabályokat kell rájuk alkalmazni). A megállapodást a
települési önkormányzat abban az esetben köti meg, ha a közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján a
rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja.
A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. Közcélú munka alatt azon állami
vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről – jogszabály alapján – a
helyi önkormányzat gondoskodik.
A RÁT-ra jogosultak a foglalkoztatás idejére munkabérben részesülnek, munka hiányában, továbbá ha
olyan képzésben vesznek részt, amelyhez a foglalkoztatási törvény szerint keresetpótló juttatást nem
állapítottak meg, RÁT-ra lesznek jogosultak. A RÁT nagysága – független a család létszámától és
összetételétől – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyezik meg, ez jelenleg 28.500,Ft.
Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel közcélú munkára legalább 90 munkanapra és legalább napi
hat órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni.
A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege –
teljes foglalkoztatás esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél, vagyis bruttó 73.500,- Ft-nál.
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A települési önkormányzatnak a közfoglalkoztatás érdekében – minden év február 15-éig - az állami
foglalkoztatási szervvel (Munkaügyi Központtal) egyeztetett foglalkoztatási tervet kell készíteniük egy
éves időtartamra. A közfoglalkoztatási terv tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
képzettség szerinti összetételét, azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyet részben
vagy egészben a közfoglalkoztatás révén kíván ellátni, továbbá az ellátásukhoz szükséges létszámot és a
finanszírozáshoz rendelkezésre álló forrásokat.
Munkavégzésbe bevonhatók a rendelkezésre állási támogatásban részesülők. Továbbá aki a
foglalkoztatást megelőző két évben legalább egy évet regisztrált álláskereső volt és akinek esetében az
ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a
rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt
és közvetlenül a foglalkoztatást megelőzően a Munkaügyi Központtal legalább három hónapig
együttműködött.
A közfoglalkoztatás települési célja az, hogy a munkára képes munkanélküli személyek a korábbiaknál
fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres
munkajövedelemhez jussanak és közelebb kerüljenek a munka világához. A település célja továbbá, a
segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának
mérséklése, a foglalkoztatás növelése, a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének
erősítése.

A 2009. év közfoglalkoztatási tapasztalatainak értékelése,
helyzetelemzés és a terv teljesítése, eltérések
Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése
2009. évi adatok alapján
Megnevezés

Létszám összesen
(1.1.a+b+c és 1.2.)
Ebből:
1.1.Rendszeres szociális segélyre jogosult
a) egészségkárosodott
b) 55 év feletti
c) 14 éven aluli kk. gyermeket nevelő
1.2.Rendelkezésre állási támogatásban
részesülő
Életkor megoszlása:
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55 évnél idősebb
Nemek szerinti megoszlás:
a) férfi
b) nő
Iskolai végzettség szerint:
a) 8 általánost nem végzettek
b) 8 általánost végzettek
c) szakmunkás/szakiskolai végzettség
d) szakközép/technikus végzettség
e) gimnáziumi érettségi
f) egyetemi/főiskolai végzettség
Háztartás formája szerint:
a) családban élő
b) egyedül élő
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő

Aktív korúak
ellátásában
részesülők (fő)
459

Közfoglalkoztatottak
teljes létszáma (fő)

34
5
29
425

117

213
212
29

49
67
1

239
215

77
40

59
248
101
24
20
2

9
55
36
14
1
2

219
214
21

58
50
9
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A statisztikai adatok szerint látható, hogy a 425 fő rendelkezésre állási támogatásban részesülő közül 117
fő vett vagy vesz részt közcélú foglalkoztatásban, ami több mint 36 %-os foglalkoztatást jelent.
Természetesen vannak olyanok, akiknek 2009-ben lejárt a munkaszerződésük, de vannak olyanok is,
akiknek majd 2010-ben szűnik meg a munkaviszonya. Ez azt jelenti, hogy nem minden közcélú
foglalkoztatott töltött munkaviszonyban 90 munkanapot a 2009. évben, mert munkaszerződése
áthúzódott 2010-re.
A közcélú foglalkoztatottakat alkalmazó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal véleménye
szerint is 2009. évben sikeres volt Fegyvernek Nagyközségben az „Út a munkához” program. Az
intézmények örömmel fogadják a jelenleg munkanélküli embereket, a rendelkezésre állási támogatásban
részesülők pedig egyre többen jelzik, hogy dolgozni szeretnének.
A közcélú foglalkoztatottak legnagyobb része jól érzi magát munkahelyén, jó a kapcsolata a
munkatársaival, munkahelyi vezetőjével. Ezt jelzi az a tény is, hogy egyetlen közcélú foglalkoztatottnak
sem kellett rendkívüli felmondással munkaviszonyát megszüntetni 2009. évben, valamint egész évben
csak 5 fő nem vállalta a felajánlott munkát.

2009. évi közfoglalkoztatási terv teljesítése
Létszám
Hónap

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összes létszám (fő)

Finanszírozás
Hónap

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november

Ténylegesen
foglalkoztatott
létszám (fő)

23,5
65
65,3
66,8
67,6
62,3
63,3
64,5
73,5
46,9
598,7

Tervezett
foglalkoztatott
létszám (fő)

67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
670

35 %
97 %
97 %
100 %
101 %
93 %
94 %
96 %
110 %
70 %
89 %

A program
A program
tervezett összes
tényleges összes
költsége (Ft)
költsége (Ft)
b.m.bér,jár.,EHO

6.454.110
6.454.110
6.454.110
6.454.110
6.454.110
6.454.110
6.454.110
6.454.110
6.454.110

Teljesülés
%-ban

2.443.309
6.161.387
6.099.337
6.138.789
6.104.901
5.827.953
5.925.991
5.302.415
5.900.961

Teljesülés %-ban

38 %
95 %
94 %
95 %
95 %
90 %
92 %
82 %
91 %
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december
6.454.110
3.951.177
61 %
összes költség (Ft)
64.541.100
53.856.220
83 %
A táblázatban szereplő adatokból kitűnik, hogy a 2009. évre tervezett létszámot (670 fő) nem tudtuk
megvalósítani, a ténylegesen foglalkoztatott fő 598,7, a teljesítés 89 %-os. Ennek legfőbb oka, hogy a téli
hónapokban (január, február, március, december) az önkormányzat és a közfoglalkoztatásban részt vevő
intézmények nem tudtak a tervezett létszám egy részének munkát biztosítani. Ezt a körülményt
mindenképpen figyelembe kell venni a következő évi (2010.) közfoglalkoztatási terv elkészítésénél.

2010. évi Közfoglalkoztatási terv
A jelenlegi helyzet bemutatása
1993/III. tv. 37/A.§ 2.(A.) bekezdés
Fegyvernek Nagyközség nyilvántartott álláskeresők száma és aránya
(ÁFSZ 2009. december)
Nyilvántartott
összes (fő)

Folyamatos
nyilvánt. össz >
365 nap (fő)

Állásker.
ellátásban
részesül (fő)

Aktív korúak
ellátásában
részesül (fő)
RSZS.
RÁT.

Aktív korú
lakosság száma
(fő)

Munkanélküliek
aránya (%)

652

202

158

29

4624

14,1

275

Fegyvernek Nagyközség aktív korú lakosságának száma 4624 fő. Átlagos munkanélküliségi rátája a
2009. december 20-ai adatok szerint 14,1 %. A nyilvántartott álláskeresők száma 652 fő, akiknek 31 %-a
(202 fő) 1 évnél hosszabb ideje munkanélküli. Jellemzően az elavult szakmákkal rendelkezők, valamint
az alacsony iskolai végzettségűek szorultak ki elsődlegesen a munkaerőpiacról.
2010. évi közfoglalkoztatási terv keretében foglalkoztatható rendelkezésre állási támogatásra
(RÁT) jogosult személyek képzettség és nemek szerinti összetétele:
Iskolai végzettség
8 általánosnál kevesebb
8 általános
Szakmunkásképző
Szakiskola
Szakközépiskola
Gimnázium
Technikum
főiskola, egyetem
felsőfokú 2 éves okl.
Mindösszesen
Ebből képzésre kötelezett 35 éven aluliak

Nők

Férfiak
21
69
27
5
5
2
1
130
19

22
90
24
3
3
1
1
1
145
7

2010. évben a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma növekedni fog. Ezt támasztja alá a
közfoglalkoztatási terv 3. sz. melléklete is, amelyben a jelenleg álláskeresési ellátásban részesülők
várhatóan az aktív korúak ellátásába kerülnek.
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A foglalkoztatás időtartama
A közfoglalkoztatási tervben a foglalkoztatás időtartamát a jogszabálynak megfelelően úgy képeztük,
hogy valamennyi foglalkoztatottal megkötött munkaszerződés napi 8 órás munkavégzéssel és legalább 90
munkanapra jön létre.

Munkavégzés helye
A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétől, az erőforrások és az igények, továbbá más
körülmények (pl: időjárási körülmények) alapján végzik munkájukat.
A foglalkoztatott létszám többsége szakképzettséget nem igénylő feladatokat lát el, míg
szakképzettséghez 10 személy munkakörét kötöttük. Ebből adódóan a munkavégzés a többség esetében
közterületen, míg egy kisebb hányad munkája konkrét helyen történik (intézményekben).

Feladatok
A közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendő feladatok alatt olyan önkormányzati feladatok ellátását
értjük, amelyről – jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik.
A feladatok meghatározására útmutatást ad az Ötv. (1990. évi LXV. tv.) 8. §-a.

A foglalkoztatottak által ellátott – tervben megnevezett –
feladatok részletezése:
2010. évben ellátandó közfeladatok, munkaerőigények és dologi igények felmérő lapját a
közfoglalkoztatási terv 1. sz. melléklete tartalmazza. (Az ellátandó közfeladatok (EKF) rovatban az alább
felsorolt munkákat az előttük álló sorszámokkal jelöltük).
I.
Közterületi segédmunkák:
1. Külterületi csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása
-

Kocsordosi csatorna karbantartása
Büdöséri 1-1 belvízcsatorna karbantartása

0+000 – 3+566 szelvények között
2+160 – 3+090 szelvények között

2. Közterület takarítás, hulladék-gyűjtés
-

4. sz. főút
34. sz. út
3216. sz. út
4204. sz. út
Település belterületi utak
Sóút összekötő út
Alsóréti Holt-Tisza

126+500 – 134+200 szelvények között
0+000 – 5+100 szelvények között
0+000 – 5+400 szelvények között
13+600 – 17+600 szelvények között
53,7 km
2 km
1+200 – 11+000 szelvények között mindkét parti
sávban

Települési külterületi utak

3. Kézi kaszálás
-

Önkormányzati telkek, ingatlanok
17 db, 4 ha
Elhanyagolt magáningatlanok 30 db
Parlagfű irtás igény szerint

4. Gallyazás
-

Erdők felmetszése
Parkok virágosítása

13 ha 6230 m2
Szapári park 8451 m2
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5. Utak karbantartása, padkázás
-

Dózsa Gy. út
Táncsics M. út
Liszt F. út
Damjanich J. út

2250 m
2800 m
400 m
1900 m

6. Temetők karbantartásában való részvétel
-

Szapárfalui temető
Csonkatornyi temető
Annaházi temető

1 ha 4439 m2
2 ha 1189 m2
4 ha 9850 m2

7. Hó és síkosság mentesítés
-

Közintézmények előtti területek.

I. Takarító
Intézményeknél:
- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ székhely
 Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde
- Művelődési Ház és Könyvtár
- Gyermekélelmezési Konyha
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
II. Portás
Intézményeknél:
- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ székhely
 Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
III. Karbantartó
Intézményeknél:
- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ székhely
 Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
 Szakiskola I., II., III.
 Sárga Iskola
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde
- Művelődési Ház és Könyvtár
- Gyermekélelmezési Konyha
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
IV. Gondnok
-

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 Szakiskola
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V. Gyermekkísérő
-

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

VI. Konyhalány
-

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

VIII.Adminisztrátor
Hivatalnál:
Intézményeknél:
- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ székhely
 Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
- Művelődési Ház és Könyvtár
- Gyermekélelmezési Konyha
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
IX.Óvodapedagógus
-

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

X. Rendszergazda
-

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Az ellátandó közfeladatok várható ütemezését a közfoglalkoztatási terv 2. sz. melléklete tartalmazza.
A közfoglalkoztatási terv 1. és 2. sz. mellékletében is látható, hogy 2010. évben a 2009. évtől eltérően
nem minden hónapban azonos létszámú lesz a közcélúak foglalkoztatása. Természetesen 2010. évben sem
tudunk minden rendelkezésre állási támogatásban részesülőt foglalkoztatni (275 fő), hiszen ekkora
munkaerő-igény nem jelentkezik az önkormányzatnál.
Fegyvernek, 2010. január
(: Huber Ferenc :)
polgármester
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Felmérő lap az ellátandó közfeladatokra, munkaerőigényre, dologi igények 2010.
évre
2. sz. melléklet: Az ellátandó közfeladatok várható ütemezése (foglalkoztató intézmény és
munkakör szerinti bontásban)
3. sz. melléklet: Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható
összetétele 2010. évben (életkor, nem szerinti bontásban)
4. sz. melléklet: A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló források
A melléklet az alábbi törvények figyelembevételével készült:
- 1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről,
- 1993. évi III. tv. 37/A. 2. (D) bekezdés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
- 2004. évi CXXIII. tv. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról.
5. sz. melléklet: A 2010. évi közfoglalkoztatási programba bevont rendelkezésre állási
támogatásban részesülő személyek havonkénti megjelenése

-.-.-.-.-

62

9.) napirend: Előterjesztés a Képviselőtestület által alapított alapítványok alapító
okiratainak módosításáról
előadó: polgármester
Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Művelt Ifjúságért Alapítvány egy
adományozótól jelentősebb összeget kapott, ezért az adományozó kérte, hogy Kindert Ferencné tagja
legyen a kuratóriumnak. Mivel az alapítvány vagyona már 5 millió Ft feletti, felügyelő bizottságot is
választani kell. Ez a következő ülés témája lesz.
Akik nem vállalták tovább a kuratóriumi tagságot, vagy a kuratórium munkájában nem vettek részt, azok
helyett más személyek kerültek javaslatba.
A képviselők az előterjesztést elfogadják és egyenként 13-13 igen szavazattal a következő határozatot
hozzák:

17/2010. (I. 28.) sz.

önkormányzati határozat

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Alapító Okiratának módosítása.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Pk.61.052/1992./10. sz. végzésével”kiemelkedő közhasznú szervezetként” nyilvántartásba vett
„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Alapító Okiratát e határozat melléklete szerint
módosítja:
Erről értesül:
1)
2)
3)
4)
5)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Képviselőtestület tagjai
Kuratórium tagjai
17/2010.(I.28.) sz. határozat melléklete
Alapító Okirat módosítása

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:
7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben Szilasi Péterné kuratórium elnök és Kindert Ferencné
kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.”

9. pont Az alapítvány kuratóriuma
Elnöke: Szilasi Péterné (Szilasi és Tsa. kft. delegáltja) Fegyvernek Liszt F. út 13/a.
Tagjai: Kindert Ferenc Fegyvernek Bacsó B. út 1/a.
Czifra Andrásné Fegyvernek Damjanich út 12.
Daku Mihályné (Juhász Ildikó San Salvador delegáltja) Fegyvernek Marx K.
Kindert Ferencné Fegyvernek Bacsó B. út 1/a.
-.-.-.-.-

út 2/b.
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18/2010. (I. 28.) sz.

önkormányzati határozat

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okiratának
módosítása.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Pk.61.053/1992./12. sz. végzésével”kiemelkedő közhasznú szervezetként” nyilvántartásba vett
„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okiratát e
határozat melléklete szerint módosítja:
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Képviselőtestület tagjai
Kuratórium tagjai
18/2010.(I.28.) sz. határozat melléklete
Alapító Okirat módosítása

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okirata az alábbiak
szerint módosul:
7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben Bukta Jánosné kuratórium elnök és Cseh Imre
kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.”
9. pont Az alapítvány kuratóriuma
Elnöke: Bukta Jánosné (ÁFÉSZ delegáltja) Damjanich út 27.
Tagjai: Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a.
Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c.
Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8.
Bérczesi Mária Fegyvernek Bajcsy-Zs. út 32.
-.-.-.-.-.-.-

19/2010. (I. 28.) sz.

önkormányzati határozat

„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány Alapító Okiratának módosítása.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Pk.61.054/1992./10. sz. végzésével”kiemelkedő közhasznú szervezetként” nyilvántartásba vett
„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány Alapító Okiratát e határozat
melléklete szerint módosítja:
Erről értesül:
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
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4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai
19/2010.(I.28.) sz. határozat melléklete
Alapító Okirat módosítása
„Fegyvernek biztonságos és egészséges életéért” alapítvány Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:
9. pont Az alapítvány kuratóriuma
Elnöke: Bukta Jánosné (ÁFÉSZ delegáltja) Damjanich út 27.
Tagjai: Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a.
Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c.
Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8.
Bérczesi Mária Fegyvernek Bajcsy-Zs. út 32.

-.-.-.-.-

10.)

napirend: A lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítása

előadó: polgármester
Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy 2010. január 1-től megváltozott az illetékmentességre
vonatkozó szabály, az önkormányzatok kikerültek az illetékmentességi körből, és a jelzálogjog és egyéb
ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket az adósnak kell viselnie. A rendelet módosítás erre terjed ki.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal a rendelet módosítást elfogadják.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
2/2010.(II.4.) önkormányzati rendelete
a 10/2001./III. 30./ számú rendelettel elfogadott és a 26/2002.(VI.28.), 27/2003.(IX.4.)
22/2004.(V.28.), 36/2004.(X.7.), 7/2005.(III.1.), 34/2005.(IX.30.), 19/2007.(IX.28.), 26/2008.(X.1.)
rendelettel módosított lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

11.) napirend: a Szapárfalui óvoda egység felújításával kapcsolatos fejlesztési hitel felvételéről
szóló határozat módosításáról, visszavonásáról, valamint a Felszabadulás út Marx K. út
járdaszakasz építéséhez kapcsolódó fejlesztési hitel felvételéről szóló határozat módosításáról
előadó: polgármester
(A jelenlévő képviselők létszáma időközben 11 főre változott)
Az előterjesztést vita nélkül, egyhangú szavazattal a testület elfogadja és egyenként 11-11 igen
szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
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20/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 142/2009.(VI.25.) számú határozatának
visszavonásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a Fejlesztési célú hitel
igénybevételéről (szapárfalui óvoda) szóló 142/2009.(VI.25.) számú határozatát
visszavonja.
E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

21/2010.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 180/2009.(IX.2.) számú határozatának
módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a Szapárfalui Óvoda
felújításához Fejlesztési célú hitel igénybevételéről szóló 180/2009. (IX.2.)számú
határozatának 6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 6. pont kerül:
„6. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként
az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.”
E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

22/2009.(I.28.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 143/2009.(VI.25.) számú határozatának
módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a Fejlesztési célú hitel
igénybevételéről (Felszabadulás út járda építés) szóló 143/2009.(VI.25.) számú
határozatának 4. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 4. pont kerül:
„4. A hitel végső lejárata 2012. december 15.”
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E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

Napirendek után:
Szatlóczki Edit bejelenti, hogy a szakiskolai tagozat szalagavató bálja február 6-án lesz, melyre minden
képviselőnek meghívót ad át.
Huber Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 16,40 órakor bezárja.

kmft.
Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
jegyző

Bognár Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő

