FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2009. SZEPTEMBER 24 -ÉN – CSÜTÖRTÖK – 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,
melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza tárgyalóterme
Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1. Polgármester tájékoztatója
2. Az önkormányzat költségvetésének módosítása
3. Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek Szervezeti és Működési
Szabályzatainak módosításáról.
4. Költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek és határozatok felülvizsgálata
5. Nyersanyagnorma meghatározása 2010. évre
6. 2010. évi belső ellenőrzési terv
7. TISZK Alapító Okirat módosítása
8. 2009/2010. tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális
létszámtól való eltérés engedélyezéséről.
9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához való
csatlakozásról.
10. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat kérelme a nyári
táborozásra jóváhagyott összeg felhasználásáról
11. Sport Egyesület kérelme
12. 147/2009 (VII.16.) számú határozat módosításáról
13. Folyószámla hitel felvételéről
14. „Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” (ÉAOP-2009-4.1.5-09) tárgyú
pályázat benyújtásáról.
15. Településközpont rehabilitációra pályázat beadása (az előterjesztés az ülésen lesz kiadva)
16. Előterjesztés hidroglóbusz cseréről
17. Előterjesztés piactéri WC elhelyezéséről
18. Előterjesztés a Martinovics u. 1/a. sz. alatti ingatlan vételére tett ajánlatról.
19. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetőjének kinevezése
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő
2, 3, 5, 6. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői
11. napirendhez meghívott:
Sport Egyesület elnöke
19. napirendhez meghívott:
Pályázók
Bizottság tagjai
Fegyvernek, 2009. szeptember 17.
Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2009. szeptember 24-i ülésére a két ülés közötti
eseményekről, intézkedésekről.
Tisztelt Képviselőtestület!
I.

A két ülés közötti események:
















Az iskolákban és az óvodákban az új tanév zavartalanul beindult, a szapárfalui óvoda
felújításának elhúzódása miatt a gyerekek átmenetileg a Klubkönyvtár épületében lettek
elhelyezve.
A településközpontban épült járda műszaki átadása megtörtént, több apró hiánypótlást
állapítottak meg.
Október 1-től munkába áll az új rendőr őrsparancsnok: Szebenyi Zoltán.
Augusztus 28-án a TISZK társulási ülésén vettem részt, ahol tanulói létszámok
módosításáról, a TISZK és a Szolnoki Főiskola közötti együttműködésről; tehetségsegítő
pályázat beadásáról tárgyaltunk.
Augusztus 31-én Gácsi Ferencné kártérítési per tárgyalás volt, ítélet nem született. A
tárgyaláson nyilvánvalóvá vált, hogy a 2007-es kártérítési igénye megalapozatlan, a kára
nincs összefüggésben a belvízzel. Következő tárgyalás október 14-én lesz.
Szeptember 4-én TISZK ülésen vettem részt, ahol az induló szakiskolai létszámokról kellett
dönteni, a döntés az Orczy iskolát nem érinti.
Szeptember 8-án a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Tanácsának ülésén vettem részt, ahol az alapító okirat és a társulási megállapodás
módosítására került sor Fegyvernek és Kengyel kilépése, illetve Tiszatenyő várható kilépése
miatt.
15-én a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetői állására beadott
pályázatokat értékelte a bizottság.
Az Orvosi Rendelő felújítására közbeszerzési eljárás keretében 3 pályázat érkezett.
Eredményhirdetés szeptember 15-én volt. A pályázat nyertese: „Fegyvernek 2009
Konzorcium”, nettó 48.178 eFt-tal.
Ugyanezen a napon kézimunka kiállítás nyílt a Művelődési Házban.
16-án az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
nevelőtestületi értekezletén vettem részt.
Ugyanezen a napon volt a jövő évi rendezvények időpontjainak egyeztetése az intézmények
és a civil szervezetek között.
Szeptember 17-én a Szakképzés-szervezési Társulás a Tiszaligeti Turisztikai Központban
egész napos továbbképzést tartott a társulás jövőjéről, melyen részt vettem.
Szeptember 18-án a 7. sz. országgyűlési választókerület települési polgármesterei részére
találkozót tartunk az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola tanéttermében. A találkozón
Herbály Imre és Jauernik István ad tájékoztatást a 2010-es központi költségvetésről és a
mezőgazdaságot érintő szabályok változásáról.



Hó

Az Annaházi Tánccsoport 19-én Szolnokon tartandó uniós „néptáncháló” rendezvényen vesz
részt.

Rendőrségtől kapott tájékoztatás: az anyag készítéséig nem érkezett meg a tájékoztatás
Emberölés Testi
sért.

Rablás

Garázdaság Bet.lopás Lopás

Rongálás Szolgálati
óra
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II.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései:
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- temetési segély
1
- köztemetés
- átállási támogatás
- lakásfenntartási támogatás
25
- lakásfenntart.tám.elutasítás
1
- lakásfenntartási tám.megszünt.
2
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a
hatáskörében hozott döntései:
- átmeneti segély megállapítás
- átmeneti segély elut.
- ápolási díj megállapítás
- ápolási díj megszűnés
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés
- ápolási díj felülvizsg.
- ápolási díj továbbfolyósítás
- ápolási díj elutasítás
- szociális kölcsön
- szociális kölcsön elutasítás
- tüzelő tám.
- tüzelő tám.elutasítás
- szapárfalui tanulók bérlet tám.
- rendkívüli gyvt. elutasítás

III.

SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott
25
7
1
2
1
1
-

Polgármesteri keret felhasználás:

a beszámolási időszakban felhasználás:
- Temetési kölcsön (Duka Károly) 168.325.- Kölcsönből visszatérülés 250.000.- Ft.
maradvány: 394.873- Ft.
IV.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200
eFt. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)











Vállalkozások támogatása: nemleges
Lakáscélú támogatás: nemleges
Közművelődési Alap felosztása:nemleges
Sportkör támogatása: Augusztus hónapban 500 eFt
Civil szervezetek támogatása: nemleges
Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem
volt.
Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:
Szerződő fél


V.

Szerz.tárgya
Nemleges

Értéke eFt.(bruttó)

2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

Fontosabb jogszabályok


168/2009.(VIII.26.) Korm.r. a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos
kormányrendeletek módosításáról.
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169/2009.(VIII.26.) Korm.r. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.r.
módosításáról
172/2009.(VIII.29.) Korm.r. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. tv.
végrehajtásáról szóló 168/1997.(X.6.) Korm.r. és egyes kapcsolódó korm.rendeletek módosításáról
173/2009.(VIII.29.) Korm.r. egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
174/2009.(VIII.29.) egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
118/2009.(VIII.31.) FVM r. a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998.(IV.30.) FM
r. módosításáról
180/2009.(IX.4.) Korm.r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.r.
módosításáról.
182/2009.(IX.10.) Korm. r. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv. módosításáról szóló 2008. évi CXI. tv. hatálybalépésével, valamint a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről.

Fegyvernek, 2009. szeptember 18.
Huber Ferenc
polgármester

Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT

Jóváhagyta:
Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete,
Örményes
Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat
Képviselőtestülete
………./2009.(…..)
sz.
határozatával

Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának
Tartalomjegyzéke

I.FEJEZET
Általános rész

2-3. oldal

II. FEJEZET
Az intézmény szervezeti formája, szervezeti tagozódás,
szervezeti felépítés leírása

3-4. oldal

III. FEJEZET
Belső szervezeti struktúra, feladatkörök, szervezeti dinamika

4-8. oldal

IV. FEJEZET
Az intézmény vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása,
vezetők feladata, hatásköre

8-9. oldal

V. FEJEZET
Az intézmény gazdálkodása

10. oldal

VI. FEJEZET
Az intézmény munkarendje, szervezeti egységek együttműködése,
helyettesítések rendje

11-12. oldal

VII. FEJEZET
Szervezeti ábra

13. oldal

VIII. FEJEZET
Egyéb szabályok

13. oldal
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Szervezeti és működési szabályzat
I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1. Az intézmény megnevezése:
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
2. Az intézmény alapítása:
Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat:
34/ 1994 (IV. 28.) sz. Önkormányzati határozat
129/2007.(VI.5.) sz. határozattal létrehozott társulás időpontja: 2007. július 01.
3. Működési területe:
Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések közigazgatási területe
4. Alapítói és fenntartói jogokkal felruházott szervek:
 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
 Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
Örményes, Felszabadulás út 16.
 Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26.
5. Irányító és felügyeleti szerve:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
6. Az intézmény típusa:
 Tevékenységi jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
 Feladatellátás funkciója alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

7. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. és a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján:
Intézményi társulás által fenntartott szociális alapszolgáltatások nyújtása.
8. Alaptevékenysége:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57. §
(1) és (4) bekezdése szerint:
a. étkeztetés
b. házi segítségnyújtás
c. családsegítés
d. nappali ellátás (időskorúak ellátása)
e. gyermekjóléti szolgáltatás
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Az intézmény által ellátandó és a szakfeladatrend szerint (szakfeladatszámmal
és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek felsorolását az alapító okirat
tartalmazza.
9. Kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: a költségvetési szerv elhelyezésére
szolgáló épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó
vagyontárgyak, valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.
Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Örményes Község Önkormányzat
Kuncsorba Község Önkormányzat
Használója: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
11. Egyéb előírások:
Törzsszáma: 412 627 PIR
Költségvetési számlaszáma:11745066-15409993-30230004
ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó

II.

AZ
INTÉZMÉNY
SZERVEZETI
FORMÁJA,
SZERVEZETI
TAGOZÓDÁSA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA

Az intézmény szervezeti felépítése:
1.) Székhelye: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
2.) Telephelyei:
A.) Fegyvernek település: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
B.) Örményes település: Napraforgó Gondozási Központ, Örményes, Iskola út 25.
C.) Kuncsorba település: Szociális Alapszolgáltatási Központ, Kuncsorba, Dózsa
Gy. út 35.
A.) Fegyvernek település:
I. sz. telephely: I. sz. Idősek Klubja, Annaháza (Fegyvernek, Felszabadulás
út 171.)
II. sz. telephely: II. sz. Idősek Klubja, Újtelep (Fegyvernek, Felszabadulás
út 40.)
III. sz. telephely: III. sz. Idősek Klubja, Szapárfalu (Fegyvernek, Ady E. út
42.)
IV. sz. telephely: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Fegyvernek,
Felszabadulás út 173.)
B.) Örményes település:
V. sz. telephely: Napraforgó Gondozási Központ (Örményes, Iskola út 25.)
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C.) Kuncsorba település:
VI. sz. telephely: Szociális Alapszolgáltatási Központ (Kuncsorba, Dózsa
Gy. út 35.)
Az intézmény szervezeti formája: Intézményfenntartó társulásban, mikro-térségi
szinten szociális alapszolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény.
Örményesen és Kuncsorbán kizárólag szakmai munka végzése történik. A fegyverneki
telephely végzi a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

III.

BELSŐ SZERVEZETI STRUKTÚRA, SZERVEZETI EGYSÉGEK
MEGNEVEZÉSE, FELADATKÖREIK, SZERVEZETI DINAMIKA

Az intézmény a telephelyeken felnőtt szociális ellátásra, családsegítésre és gyermekjóléti
szolgáltatásra tagozódik.
Szervezeti struktúra, szakmai egységek:
A.) Fegyverneki telephely:
1.) Felnőtt szociális ellátás:
a. Nappali ellátás
- I. sz. Idősek Klubja, 30 fő férőhely
- II. sz Idősek Klubja, 30 fő férőhely
- III. sz. Idősek Klubja, 30 fő férőhely
b. Étkeztetés
c. Házi segítségnyújtás
2.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
a. Családsegítés
b. Gyermekjóléti szolgáltatás
3.) Gazdasági csoport
B.) Örményesi telephely:
1.) Felnőtt szociális ellátás:
a. Nappali ellátás
Idősek Klubja, 30 fő férőhely
b. Étkeztetés
c. Házi segítségnyújtás
2.) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:
a. családsegítés
b. gyermekjóléti szolgáltatás
C.) Kuncsorbai telephely:
1.) Felnőtt szociális ellátás:
a. Nappali ellátás
Idősek Klubja, 40 fő férőhely
b. Étkeztetés
c. Házi segítségnyújtás
2.) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:
a. családsegítés
b. gyermekjóléti szolgáltatás
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Feladatkörök:
A feladatkörök mindhárom településen azonos szakmai tartalommal, azonos jogszabályi
előírások szerint működnek.
1. Felnőtt szociális ellátás:
Az intézmény az idősellátás keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szociális tv.) 62. §, 63. § és 65 F §, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó intézmények feladatairól és működési feltételeiről szóló
módosított 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet szerint látja el feladatát.
a.) Nappali ellátás
Idősek Klubjai
A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban az ellátást igénybevevők szociális,
egészségi, mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító közösségi
szolgáltatásokat szervez. Elsősorban időskorúak, másrészt 18 évet betöltött, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény
szerinti meleg ebéd biztosítására. Lehetőséget biztosít hajléktalan személyeknek alapvető
higiéniai szükségleteik biztosítására, és étkeztetést nyújt elvitellel számukra.
Szolgáltatásai különösen:
- igény szerinti meleg élelem biztosítása
- szabadidős programok szervezése
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás
segítése
- hivatalos ügyek intézésének segítése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
b.) Étkeztetés:
Az étkeztetés az ellátást igénybevevők szükségleteinek megfelelően a hét 6 napján biztosított
mindhárom településen:
- az étel kiszolgálásával, egyidejű helyben fogyasztásával,
- elvitelének lehetővé tételével,
- lakásra szállításával.
Étkeztetés: keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítanunk:
- azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
- étkeztetésben részesítjük azt az igénylőt is, illetve általa eltartottat, aki kora vagy egészségi
állapota miatt nem képes étkeztetéséről más módon gondoskodni.
- településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, vagy
szenvedélybetegek részére biztosított az étkeztetés igénybevétele, a helyi rendeletekben
leszabályozott módon.
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c.) Házi segítségnyújtás:
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének
fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Segítséget
nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját
környezetében, életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelően, meglévő
képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Feladata: a településeken jelentkező gondozási igények felmérése, a gondozás megszervezése.
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni, a napi 4 órán belüli gondozási
szükségletekkel rendelkezők esetén:
- azokról az idős korú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására önmaguk nem
képesek, és róluk nem gondoskodnak
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, szenvedélybetegekről, akik
állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatuk ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására részben képesek.
- azokról, akik egészségi állapotuk miatt rászorulnak és ezt az ellátási formát igénylik
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakó környezetükbe történő
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Gondozási tevékenység különösen:
- Az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása,
- alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
- közreműködés az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében ( bevásárlás, takarítás,
mosás-vasalás, meleg étel biztosítása),
- segítségnyújtás az ellátott környezetével, hozzátartozóival való kapcsolattartásban,
- segítségnyújtás a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában,
- szabadidős tevékenységek: sajtótermékek, kommunikációs eszközök biztosítása,
- az ellátott igénye szerint szolgáltatásokhoz való hozzájutásának megszervezése,
- háziorvosi szolgálattal való együttműködés,
- az ellátott részére szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése,
- az előgondozást végző személlyel (szakértővel) való együttműködés.
2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
a.) Családsegítés
A szociális tv. 64. § valamint a módosított 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet alapján végzi a
feladatát. A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szorul személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Feladatai:
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
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- az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
- családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítése,
- tartós munkanélküliek, a lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a
krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan
rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtás.
- rendszeres szociális segélyben részesülőkkel egyéni életvezetési tanácsadás az
együttműködési megállapodás alapján.
- effektív hajléktalanok nyilvántartásának vezetése,figyelemmel kísérése, életvezetési
tanácsadás,
- gondnokoltak segítése, hivatásos gondnokokkal, gyámhivatallal kapcsolattartás,
- társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási, családtámogatási ellátásokkal, szociális
ellátásokkal kapcsolatos ügyekben segítségnyújtás,
- adományok gyűjtése, szétosztása,
- pártfogói tanácsadáshoz helyiség biztosítása az intézményen belül,
- pszichológiai tanácsadás,
- folyamatosan együttműködés a Polgármesteri Hivatal szociális előadóival.
A Családsegítő szolgáltatás az egyén és a család számára térítésmentes.

b.) Gyermekjóléti Szolgáltatás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40 §,
valamint a 15/1998 (IV.30.) NM. rendelet alapján végzi tevékenységét.
Feladatai:
- A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:
- a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás,
a támogatáshoz való hozzájutás segítése
- pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadás, ezekhez való hozzájutás megszervezése
- szabadidős programok szervezése hivatalos ügyek intézésének segítése.
- A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
- veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése, tevékenységük
összehangolása
- veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, megoldására javaslatkészítés.
- Kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
- családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására
- családi konfliktusok megoldásának elősegítése (válás, gyermekelhelyezés,
kapcsolattartás esetén)
- egészségügyi, szociális ellátás, hatósági beavatkozás kezdeményezése.
- javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően, a gyermek
védelembevételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
családjából történő kiemelésére.
- A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
- családgondozás a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez,
javításához a szülő és gyermek közötti kapcsolat helyreállításához
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- utógondozás a területi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a
gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.
- A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási, és gondozási feladatokat végez.
Ennek érdekében:
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
- meghallgatja a gyermek panaszát, s megteszi a szükséges intézkedéseket,
- gondozási- nevelési tervet készít,
- felkérésre környezettanulmányt készít,
- folyamatosan együttműködik a Polgármesteri Hivatal gyámügyi előadójával.
A Gyermekjóléti Szolgáltatás térítésmentes.

IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA,
VEZETŐK FELADATA, HATÁSKÖRE

1. Az intézmény vezetése
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működését az igazgató irányítja
és képviseli, aki magasabb vezetőnek minősül. Az igazgatót a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a 257/2000 (XII. 26.) korm. rendelet 4.§ alapján nyilvános
pályázat útján a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei együttes ülésen bíznak meg
határozott időtartamra a vezetői feladatok ellátására.
Az igazgató egy személyben felelős az intézmény működéséért, egyben munkáltatói jogkörrel
rendelkezik.
Távollétében a fegyverneki telephely Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának vezetője –
aki egyben az általános igazgatóhelyettes – látja el az igazgató feladatait és hatáskörét.
A társult települések telephelyének vezetőit az igazgató nevezi ki, akik vezetőnek minősülnek,
és felelősek a telephely szakmai-gazdasági működéséért.
A fegyverneki telephely vezetője az igazgató.
A gazdasági csoport élén a gazdaságvezető áll, aki ellátja a 3 telephely , FegyvernekÖrményes-Kuncsorba gazdasági, pénzügyi feladatával kapcsolatos teendőket a társulási
megállapodásban foglaltak szerint.
A gazdaságvezető az igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, mellérendeltségi viszonyban
áll a szakmai csoporttal.
a.) Az igazgató feladata, hatásköre
Az igazgató feladatait részben közvetlenül, részben közvetve a telephelyek vezetői után látja
el.
Irányítja, szervezi és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai és gazdasági feladatokat, a
szervezeti egységek működését.
Felelős az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek jogszabályi betartásáért.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat, az intézmény alkalmazottai felett.
Szerződéseket köt, kötelezettségeket vállal.
Dönt az intézmény költségvetésével kapcsolatos ügyekben, a fenntartó Önkormányzatok,
telephelyek javaslatai alapján elkészíti az intézmény összesített javaslatát.

8

Dönt a telephelyek vezetőinek kinevezéséről, előtte kikéri a társult települések
polgármestereinek véleményét.
Elkészíti az intézményre vonatkozó dokumentumokat, SZMSZ-t, szabályzatokat, munkaköri
leírásokat.
Évente, a társult települések vezetői által elkészített szakmai beszámolókat kiegészíti és
jóváhagyja, megküldi a társult települések polgármestereinek.
Szabályozza a saját és az intézményi vezetők helyettesítési rendjét.
Ellátja a fegyverneki telephely vezetői feladatait.
2. A társult települések telephelyvezetőinek feladata és hatásköre (Örményes, Kuncsorba)
Közvetlen felettese: az igazgató.
Feladata:
Az igazgató irányítása mellett önállóan szervezi és vezeti a telephely szakmai tevékenységeit.
Figyelemmel kíséri a településeken élő idősek és szociálisan rászorulók élethelyzetét,
ellátásukról intézkedik.
Felvételi eljárásokban és az ellátotti jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben önállóan
intézkedik és dönt, intézkedéseiről tájékoztatja az intézmény igazgatóját.
Irányítja a telephely alkalmazottjainak munkavégzését, véleményezi a közvetlen irányítása alá
tartozó dolgozók kinevezését.
Elkészíti a telephelyre jellemző szakmai programot, a házirendet, amely illeszkedik a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjához.
Figyelemmel kíséri a telephely gazdálkodását, javaslatot tesz a karbantartási munkálatokra,
fejlesztésekre.
A telephely költségvetéseinek szakmai teljesítését aláírásával igazolja.
Havonta jelentéseket készít a telephely bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban, melyeket
átküld a gazdaságvezetőnek.
Minden hónap 10-ig beszedi és postázza a térítési díjakat a székhely település számlájára.
Felelős a telephely szabályzatainak betartásáért.
3. Fegyverneki telephely Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetőjének feladata:
A fegyverneki telephelyen belül működik önálló szakmai egységként a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat.
Közvetlen felettese: az igazgató.
Feladata:
Az igazgató távollétében ellátja annak feladatait és hatáskörét.
Az egység szakmai munkájának irányítása. (családsegítő, gyermekjólét)
Irányítja a családgondozót, a szociális segítőket.
Szakmai program elkészítése.
Esetmegbeszélések összehívása.
Évente beszámoló készítése.
Minden évben a gyermekvédelmi tanácskozás megszervezése.
Az intézmény többi alkalmazottainak konkrét feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.
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V.AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA

1.) A gazdálkodási feladatokat a fegyverneki telephelyen végzik.
A gazdasági csoport élén a gazdaságvezető áll, aki az igazgató közvetlen irányítása alá
tartozik. A gazdasági csoport a szakmai csoporttal mellérendeltségi viszonyban áll. A
gazdaságvezető mellett a feladatok ellátásában a pénztáros és az adminisztrátor vesz részt. A
telephelyek vezetői által elkészített és a fenntartó képviselő testületek által jóváhagyott
tervkoncepcióiból elkészíti az intézmény egységes költségvetését, minden év végén a
zárszámadást, amely beépül a székhely település, a Fegyverneki Önkormányzat
költségvetésébe. Az örményesi és kuncsorbai telephelyen a kézpénzgazdálkodást ellátmány
formájában kell megoldani. A könyvelés a telephelyeken elkülönítetten történik.
A térítési díjak beszedését Fegyverneken a pénztáros, Örményesen és Kuncsorbán a
telephelyek intézményvezetői végzik minden hónap 10-ig.
Kötelezettség vállalásra, utalványozásra, érvényesítésre, ellenjegyzésre szakmai teljesítésre
vonatkozó szabályok:
Kötelezettség vállaló, utalványozó a Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
igazgatója. Távollétében a fegyverneki telephely Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetője, mint általános igazgató helyettes jogosult. Kötelezettség vállalás a gazdaságvezető
ellenjegyzésével írásban történhet. Ellenjegyző, érvényesítő a gazdaságvezető. Szakmai
teljesítéseket a telephely intézményvezetői a fegyverneki telephelyen a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, az I. sz. Annaházi Idősek Klubjának vezetője és a vezető
házi gondozónő végzi.
A Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Bankszámlája feletti rendelkezés az
alábbi személyeket illeti meg.
Bankszámlaszám: 1174506615409993-30230004
-igazgató
-fegyverneki telephely Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, általános
igazgató helyettes
-fegyverneki gyermekjóléti szolgálat családgondozó asszisztense
aláírására jogosult mindenki mindenkivel.

2.) AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐI ÉS HASZNÁLATA:
a.) Fejbélyegző: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
5231, Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
Körbélyegző: középen üres
Körbe: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
5231, Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
A telephelyeken fejbélyegzők.
b.) Örményesen: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
5222 Örményes, Iskola út 25.
c.) Kuncsorba: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 35.
A bélyegző használatáért a kiadmányozási joggal rendelkezők felelősséggel tartoznak.
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Az intézmény tevékenysége általános forgalmi adó szempontjából a tárgyi adómentes körbe
tartozik. Ez alól kivétel az étkeztetés bevételének és kiadásának ÁFA tartalma.

VI. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE, SZERVEZETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSE, HELYETTESÍTÉSEK RENDJE

EGYSÉGEK

1.) Az intézmény munkarendje:
a) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatójának ügyfélfogadási
rendje. Fegyverneken, Örményesen, Kuncsorbán:
hétfő:
8-16. Fegyvernek
kedd:
8-16. Fegyvernek
szerda:
8-12. Örményes,
13-16. Fegyvernek
csütörtök:
8-12. Kuncsorba
13-16. péntek:
8-16. Fegyvernek
b) Idősek Klubjának munkarendje. Fegyverneken, Örményesen, Kuncsorbán:
hétfő:
8-16.
kedd:
8-16.
szerda:
8-16.
csütörtök:
8-16
péntek:
8-16.
szombat
10-12.
c) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Fegyvernek:
Családsegítő
Gyermekjóléti
hétfő:
8-15.
8-12. du. területi munka
kedd:
8-15.
8-12. du. területi munka
szerda:
8-15.
8-12. du. területi munka
csütörtök: adminisztráció,
esetmegbeszélés, adminisztráció
területi munka
területi munka
péntek:
8-15.
8-12. du területi munka
Örményes:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-15.
8-15.
8-15.
8-15.
nincs ügyfélfogadás

Kuncsorba:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csötürtök:
Péntek:

8-16.
8-16.
8-16.
nincs ügyfélfogadás
8-16.

d) Házi segítségnyújtás:
hétfőtől-péntekig területi munka 8-13-ig.
naponta 1 óra adminisztrációs feladatok végzése.
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2.) Szervezeti egységek együttműködése:
Mindhárom településen az étkeztetés feladatait az Idősek Klubjában látják el.
A házi segítségnyújtás gondozónői részt vesznek az Idősek Klubjában az étkeztetés
lebonyolításában szükség esetén a gyógyszer íratásban, kiváltásban. A szombati nyitva tartás
megvalósításában.
A klubgondozók segítenek a házi gondozás feladatainak végzésében szükség esetén.
A családsegítő szolgálat szociális segítői részt vesznek a gyermekjóléti területi munkájában
szükség esetén.
A gyermekjóléti szolgáltatás családgondozói szükség esetén részt vesznek a családsegítő
szolgáltatás ügyfélfogadásán.
3.) Helyettesítések rendje:
Az igazgatót a fegyverneki telephely Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
helyettesíti.
a) Fegyverneki telephely:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét a gyermekjóléti szolgálat
családgondozó asszisztense helyettesíti
- A családgondozót a gyermekjóléti vezetője, családsegítő szociális segítői egymást.
- Idősek Klubjaiban a klubvezetőket a gondozónők, a gondozónőket a klubvezetők, hiány
esetén a telephelyhez tartozó házi gondozónő
- Szapárfalui részen a klub gondozónő helyettesíti a házi gondozónőt
- A gazdasági vezetőt egyes feladatokban a pénztáros helyettesíti, a pénztárost az
adminisztrátor.
- Szükség esetén az I. sz. Annaházi Idősek Klubjának vezetője helyettesíti a pénztárost és
az adminisztrátort.
b) Örményes telephely:
- A telephely vezetője végzi a gyermekjóléti feladatkört. Helyettesíti a családsegítés
családgondozóját
- A klubvezetőt és a gyermekjóléti feladatokban a vezetőt a családgondozó helyettesíti
- A házi gondozónőt a klubvezető és a kisegítő gondozónő helyettesíti
- A kisegítő gondozónőt a házi gondozónő helyettesíti.
c) Kuncsorba telephely:
- A telephely vezetője végzi a családsegítés és gyermekjóléti feladatköröket is
- Telephely intézmény vezetőjét a klub vezető helyettesíti mindegyik feladatkörében
- A klubvezetőt a klubgondozó helyettesíti
- A klubgondozót a klubvezető, házi gondozónő helyettesíti
- A házi gondozónőt a klub gondozó helyettesíti.
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VII. SZERVEZETI ÁBRA

1. sz. melléklet tartalmazza.

VIII. EGYÉB SZABÁLYOK

Az intézmény igazgatója havonta vezetői-, valamint évente kétszer összevont munkatársi
értekezletet tart.
Az SZMSZ mellékleteként kell kezelni:
2. sz. melléklet: Házirend
3. sz. melléklet: Ügyrend
Szabályzatok (iratkezelési, munkavédelmi,
vagyonvédelmi, érdekvédelmi, gyakornoki.)

pénzkezelési,

tűzvédelmi,

leltározási,

Munkaköri leírások
A Szervezeti és Működési Szabályzat és Házirend 2009. október 01-én lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a 131/2007.(VI.5.) sz. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat
és ennek mellékletét képező Házirend hatályát veszti.

Fegyvernek, 2009. szeptember 9.

Barta Józsefné
Igazgató

13

1.

sz.
Gazdasági csoport

Családsegítő
Gyermekjóléti Szolg.

Nappali ellátás
II. sz. Újtelepi
Idősek Klubja

Fegyvernek
telephely

I. sz. Annaházi
Idősek Klubja

Étkeztetés
III. sz.
Szapárfalui
Idősek Klubja

Házi segítségnyújtás

Nappali ellátás
Igazgató

Örményes
telephely

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés,gyermek
jóléti szolg.

Nappali ellátás
Kuncsorba
telephely

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés,
gyermekjóléti szolg.
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete
CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
IDŐSEK KLUBJAINAK
HÁZIREND TERVEZETE
1.) A klub nyitvatartási ideje:
Fegyvernek
Kuncsorba
Örményes
Hétfőtől – péntekig
8-16 óráig
8-16 óráig
8-16 óráig
Szombaton
10-12 óráig
10-12 óráig
10-12 óráig
2.) A klub az ellátást igénylők részére szükségleteinek megfelelően az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja:
- rádió, televízió, videó, napilapok rendszeres használata
- könyvkölcsönzés a könyvtárból
- szabadidős programok szervezése
- hivatalos ügyek intézésében segítség
- egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás szervezése
- szükségletnek megfelelő mentális segítségnyújtás, tanácsadás
- személyes ruházat tisztítása, fürdési lehetőség biztosítása
- önszerveződő csoportok támogatása, működésének segítése
- egyszeri meleg élelem biztosítása
A klubtagok az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait kizárólag a klubvezető,
távollétében a gondozónő engedélyével használhatják.
3.) Az intézményben napi egyszeri meleg élelem biztosított.
Ebéd: 11-14 óráig
4.) Az étkezés lemondását 2 munkanappal korábban, délelőtt 11 óráig a klubvezetőnél írásban
kell bejelenteni.
Ismételt igénybevétel esetén is 2 munkanappal korábbi bejelentés szükséges.
5.) Az Idősek klubjaiban fizetendő térítési díjat a települési önkormányzatok által elfogadott
rendelet alapján kell fizetni.
6.) A térítési díjat utólag a tárgyhónapot követő 10-ig kell befizetni Fegyverneken a
pénztárosnál, örményesen és Kuncsorbán az intézményvezetőknél.
7.) A klubban 8-16 óráig lehet vendégeket, látogatókat fogadni.
8.) Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. Ittas ember az intézményben nem tartózkodhat,
kerüljük a vitát, veszekedést.
9.) Az intézményi jogviszony megszűnik:
- saját kérésre
- a klubtag halálával
- a házirend szabályainak súlyos megsértésekor
10.) Gondjaival, problémáival bizalommal fordulhat mindenki a saját klubvezetőjéhez,
intézményvezetőjéhez, vagy bármelyik alkalmazotthoz.
11.) Az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos panasz esetén ellátott jogi képviselő
igénybevételére van lehetőség az intézményben kifüggesztett tájékoztató szerint.
Fegyvernek, 2009. szeptember 10.
Barta Józsefné
igazgató

………./2009.(IX.24.) sz.

határozati javaslat

A Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyermekélelmezési Konyha
Szervezeti és Működési Szabályzatát a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 8. §. (2) bek. d.) pontja és az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 13/A. §. (1) és (3) bek.
alapján 2009. október 1-i hatálybalépéssel a melléklet szerint jóváhagyja.
Ezzel egyidejűleg a 64/1994.(V.26.) sz. határozattal elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzat és módosításai hatályát vesztik.
Erről értesül
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Gyermekélelmezési Konyha Vezetője
Képviselőtestületek tagjai
Polgármesteri Hivatal
-.-.-.-.-

Gyermekélelmezési Konyha
Szervezeti és Működési Szabályzata
I.
Általános rendelkezések
1.) A költségvetési szerv:
Neve:

Gyermekélelmezési Konyha

Székhelye:

Fegyvernek, Felszabadulás út 144.

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:
Az ágazati jogszabályokban és a Szervezeti Működési Szabályzatban meghatározott feladatok
végrehajtása.
4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
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a.)
b.)
c.)
d.)

Az önkormányzat területén működő intézmények ellátottainak élelmezése.
Az a.) pontban foglaltak részére az előállított étel kiszállítása.
Az önkormányzati intézmények és Polgármesteri Hivatal dolgozóinak élelmezése.
Szabad kapacitása erejéig egyéb szervek és személyek részére történő étel előállítása,
értékesítése.
e.) A Hunyadi út 1.sz. alatti épület bérbe adása hétvégi rendezvényekre (esküvő, stb.).
Az intézmény által ellátandó és a szakfeladat rend szerint (szakfeladat számmal és
megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek felsorolását az alapító okirat tartalmazza.
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja.
5.) A költségvetési szerv működési területe:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe, valamint szabad kapacitás erejéig további
önkormányzatok közigazgatási területe.
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.
- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő
költségvetési szerv.
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű.
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.
8.) Törzsszám:

15413848

9.) Számlaszám: 11745066-15409993-30280009
10.) ÁFA Adóalanyisága: ÁFA körbe tartozó
11.) 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.
12.) Vagyon feletti rendelkezési jog:
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Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény
13.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv.
14.) Önállóan működő Gyermekélelmezési Konyha pénzügyi feladatait a - házi pénztár kivételével- a
Polgármesteri Hivatal látja el.
Az intézmény gazdasági irányítása a képviselőtestület által jóváhagyott Gyermekélelmezési
Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend
(megállapodás) szerint történik.

15.) Gyermekélelmezési Konyha kapacitása:
a.) Felszabadulás út 144. szám
b.) Hunyadi út 1. szám

800 adag
500 adag
II.

16.) Ellátandó feladatok:
Azonos norma alapján azonos étel előállítása, kiszolgálása és szállítása történik. Ez alól kivétel
az egyéb szervek és személyek részére történő ételek előállítása.

17.) Szervezete:
1. Intézményvezető
2. Gazdasági ügyintéző
3. Pénztáros helyettes
4. Gépkocsivezető
5. Szakács (konyhavezető helyettes) I.
6. Szakács (konyhavezető helyettes) II.
7. Szakács (áru-készlet felelős) III.
8. Szakács (áru-készlet felelős) IV.
9. Konyhalány I.
10. Konyhalány II.
11. Konyhalány III.
12. Konyhalány IV.
13. Konyhalány V.
14. Konyhalány VI.
15. Konyhalány VII.
16. Konyhalány VIII.
17. Konyhalány IX.
18. Konyhai kisegítő
19. Takarító I.
20. Takarító II.
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a.) Az intézmény vezetését az intézményvezető látja el, aki közvetlenül irányítja a gazdasági
ügyintézőt, a pénztáros helyettest,a szakácsot (konyhavezető helyettest I-II.), a szakácsot (árukészlet felelőst I-II.), és a gépkocsivezetőt.
b.) Az intézményvezetői feladatokat az intézményvezető távollétében a gazdasági ügyintéző látja el.
c.) A szakács (konyhavezető helyettes I-II.) irányítja a konyhalányokat, a konyhai kisegítőt és a
takarítót.

18.) Munkaidő:
A heti munkaidő: heti 40 óra, a munkaközi szünet 20 perc, amit a munkaidőn kívül kell kiadni. A
munkaidő 6-14 óráig tart, kivéve az gazdasági ügyintézőt, akinek munkaideje 8-16 óráig tart. A
pénztáros helyettes munkaideje: 8-10 óráig tart.
Az intézményvezető indokolt esetben korábbi munkakezdési időpontot is meghatározhat.
19.) A főzőkonyha és a gazdasági részleg fő feladatai:
a.) A főzőkonyha feladatai:
- A főzőkonyha szakmai és gazdasági irányítását az intézményvezető látja el.
- Az intézményvezető gazdasági helyettese a gazdasági ügyintéző.
- Az intézményvezető szakmai helyettese a szakács (konyhavezető helyettes I-II.).
- Az intézményvezető egyszemélyi felelős az intézmény szakmai és gazdasági
munkájáért.

20.) Az intézmény működési-gazdálkodási feladatai:
a.) A működéshez szükséges pénzeszközöket, az étkezők által befizetett nyersanyagnorma, plusz
a mindenkori rezsiköltség fedezi.
b.) A gazdasági szervezet ellátja az intézmény tervezésével és végrehajtásával kapcsolatban
ráháruló feladatokat, és biztosítja a folyamatos gazdálkodás feltételeit.
Ezzel kapcsolatban a fő feladatai a következők:
- A felügyeletet ellátó szerv által kiadott - az intézményt érintő- rendeletek, határozatok betartása.
- Az intézmény rendeltetésszerű gazdálkodásának ellátása, az operatív gazdálkodás vitele, a
jóvá hagyott költségvetés alapján, figyelemmel a Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás, felelősségvállalás rendjére.
- A gazdasági szervezet kezelésébe tartozó szakfeladatok vonatkozásában az éves költségvetés
előkészítése.
- Az évközben szükségessé váló költségvetési előirányzatok módosítására javaslatot tesz, illetve
készít.
- Az operatív gazdálkodás szervezése és lebonyolítása, a számviteli rend és bizonylati fegyelem
érvényesítése.
- A Fegyverneki Önkormányzat Képviselő Testülete döntésének megfelelően költségvetési
beszámolók elkészítése.
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- A vonatkozó jogszabályok, rendelkezések, határozatok szerinti információk szolgáltatása a
felügyeleti szerv felé a gazdálkodásról, illetve az intézmény munkájáról.
- A munkaerő-és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
- Selejtezés, leltározás, valamint a mérlegkészítési feladatok ellátásában az önkormányzat
rendelkezése szerint vesz részt.
- Eszközállomány és azok változásáról az önkormányzat rendelkezése szerint számol be.
- A számlavezető pénzintézetet az önkormányzat választása szerint követi.
Mindezen feladatok ellátását a Szervezeti Működési Szabályzat mellékletét képező szabályzatok
alapján biztosítja.

21.) Az intézmény könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

22.) Az analitikus és főkönyvi könyvelésben a telephelyek adatait összevontan kell nyilvántartani és
könyvelni.
23.) Az intézményvezető feladatai:
a.) Az ellátottak igényeinek és élettani szükségleteinek legjobban megfelelő étlap szerkesztés,
figyelembe véve a korszerű táplálkozási és konyhatechnikai eljárásokat.
b.) Figyelemmel kíséri a napi nyersanyagnorma alakulását.
c.) Megrendeli a főzéshez szükséges nyersanyagokat.
d.) Figyelemmel kíséri az egész napos munkafolyamatot.
e.) Napi nyersanyag kiszabatot készít, és a szakáccsal (konyhavezető helyettessel I-II.), valamint
a szakáccsal (árukészlet felelőssel I-II.) kivételezi a raktárból.
f.) A raktári kivételezést napi anyagfelhasználáson lekönyvelteti.
g.) Felelős a konyha szakmai, közegészségügyi, higiéniai szabályainak betartásáért.
h.) Havonta értékeli a konyha szakmai, gazdasági munkáját.
i.) Előírja és negyedévenként ellenőrzi a szabályok betartását.
j.) Kezdeményezi az intézmény SZMSZ, valamint egyéb jogszabályokban előírt szabályzat és
azok mellékleteinek módosítását.
k.) Naponta ellenőrzi az ételek minőségét, mennyiségét és a kiszállítás rendjét.
l.) Ellátja a jogszabályban és testületi határozatban meghatározott feladatokat.
m.)Irányítja, összehangolja, ellenőrzi a szakmai, gazdasági, karbantartási munkákat.
n.) Leltárilag felelős az intézmény fogyóeszközeiért. Részt vesz az önkormányzat rendelkezése
szerint az intézmény selejtezési és leltározási feladataiban.
o.) Nyersanyag-kivételezési normakalkulációt készít.
p.) Nyilvántartja az intézmények által jelentett létszámot.
24.) A gazdasági ügyintéző feladatai:
a.)
b.)
c.)
d.)

A gazdasági ügyintéző az intézményvezető távollétében ellátja az intézményvezető feladatait.
Vezeti a munkaügyi nyilvántartásokat, adatot szolgáltat a bérszámfejtés számára.
Nyilvántartja a kis értékű tárgyi eszközöket, részt vesz a leltározási feladatokban.
Ellátja a pénztárosi feladatokat.

25.) A Pénztáros helyettes feladata:
Székhelye:

Felszabadulás út 144. szám.
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a.) Ellátja a Gyermekélelmezési Konyha pénztárosi teendőit, a Házi Pénztári Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően.
b.) Egy pénztárat kezel.
c.) Vezeti az analitikus nyilvántartásokat, telephelynek megfelelően.
d.) A főkönyvi könyveléshez a pénztári adatokat minden hó 11-ig, 21-ig és tárgyhót követő hó 1ig juttatja el.
26.) A Gépkocsivezető feladata:
a.) Kiszállítja a kész ételeket az intézmények által megadott időpontra és helyre.
A szállítás során ügyel a kész ételek minőségének és mennyiségének biztonságára.
b.) Tisztántartja az ételszállító gépjárműt.
c.) Elvégzi a kisebb karbantartási munkálatokat. Üzemelteti az ételszállító gépjárműt,
gondoskodik annak üzemképességéről.
27.) A szakács ( konyhavezető helyettes) I-II. feladatai:
a.) Felelős az ételek kifogástalan minőségéért, az ételek előírás szerinti, a korszerű
konyhatechnikai eljárások alkalmazásával történő elkészítéséért.
b.) Ügyel arra, hogy a nyersanyagoknál a konyhai előkészítés során minél kevesebb legyen a
tisztítási veszteség.
c.) Felelős azért, hogy az étel időre elkészüljön, és az intézményekhez meghatározott időben
kiszállításra kerüljön. Az adagok elosztását végzi létszámnak és életkornak megfelelően.
d.) Minden ételből tálalás előtt ételmintát vesz és azt hűtőben 48 óráig megőrzi.
e.) Felelős az egész konyha és a konyhai felszerelések tisztaságáért.
f.) Ellenőrzi a konyhai dolgozók munkáját, a mosogatásnál előírt szabályok betartását.
28.) Szakács (árukészlet felelős) I-II. feladatai:
a.) Munkájukat az intézményvezető utasításai szerint, önállóan végzik. Felelősek az ételek
ízletes, mennyiségben, minőségben megfelelő elkészítéséért.
b.) A konyhavezető helyettes távollétében kötelesek őt helyettesíteni, és mindazokat a feladatokat
ellátni, amivel a főszakácsnő megbízza őket.
e.) Anyagilag felelnek a raktári készletért. Gondoskodnak az élelmiszerek szakosított tárolásáról,
betartva a raktározásra vonatkozó szabályokat. Figyelemmel kísérik az élelmiszerek
fogyaszthatósági idejét. A szakács-árukészlet felelősi munkakör változtatásakor tételes leltárt
kell a raktárban készíteni.
29.) Konyhalány I-IX. feladatai:
Munkájukat közvetlenül a szakács (konyhavezető helyettes) szervezi és irányítja.
Feladatuk:
a.) A nyersanyagok előkészítése, a szakács (konyhavezető helyettes) utasítása szerint.
b.) Az előkészítő, a konyha, a hűtő és tároló helyiségek tisztántartása.
c.) Kötelesek betartani a közegészségügyi és higiéniás szabályokat.
d.) Az edények mosogatásánál, tárolásánál betartani az előírt szabályokat.
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30.) Konyhai kisegítő feladatai:
Munkáját közvetlenül a szakács (konyhavezető helyettes) szervezi és irányítja.
Feladata:
a.) A nyersanyagok előkészítése, a szakács (konyhavezető helyettes) utasítása szerint.
b.) Az előkészítő, a konyha, a hűtő és tároló helyiségek tisztántartása.
c.) Köteles betartani a közegészségügyi és higiéniás szabályokat.
d.) Az edények mosogatásánál, tárolásánál betartani az előírt szabályokat.
31.) A Takarító I-II. feladatai:
Munkáját közvetlenül a szakács (konyhavezető helyettes) I-II. irányítja.
Feladata:
a.) Az intézmény tisztántartása.
b.) Ellátja az egész intézmény takarítási munkáit.
c.) Végzi a dolgozók védőruháinak és egyéb textíliáinak mosását, vasalását.
d.) Szabadidejében a konyhai nyersanyag előkészítésében részt vesz.
32.) Mellékletek:
1. A dolgozók részére munkaruha jár, melynek megnevezését és kihordási idejét az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
2. A 88/2001.(V.24.) sz . határozattal jóváhagyott „dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása”
szabályzat az SZMSZ 2. sz. melléklete, ami alapján az intézményi dolgozók munkáltatói kölcsönt
igényelhetnek.

33.) Hatálybalépés:
E Szervezeti és Működési Szabályzatot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
………../2009.(IX.24.) sz. határozatával jóváhagyta, és ezzel egyidejűleg a 64/1994.(V.26.) sz.
határozattal elfogadott és többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül helyezte.

A Polgármesteri Hivatal alatt, 2009. december 31-ig Fegyvernek-Örményes Körjegyzőséget kell
érteni.
-.-.-.-.-.-
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Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.sz. melléklete
A dolgozók munkaruha, védőruha juttatásainak rendje
Beosztás, Munkakör
megnevezése
Intézményvezető

Gazdasági ügyintéző

Pénztáros helyettes
Gépkocsivezető

Szakács(konyhavezető
helyettes) I-II.

Szakács
(áru-készlet
felelős) I-II.

Konyhalány I-IX.

Takarítónő I-II.

Konyhai kisegítő

Munkaruha
megnevezése
köpeny
munkacipő
nadrág
köpeny
munkacipő
nadrág
köpeny
vatta kabát
( levehető ujjú)
kétrészes
munkaruha
bakancs
munkaköpeny
köpeny
fehér,színes
nadrág
munkacipő
sapka
női gumicsizma
sapka
munkacipő
fehér póló
férfi
munkanadrág
férfi
gumicsizma
köpeny
fehér,színes
nadrág
munkacipő
sapka
női gumicsizma
köpeny
fehér,színes
nadrág
munkacipő
sapka
női gumicsizma
sapka
munkacipő
fehér póló
férfi
munkanadrág
férfi
gumicsizma

VTSZ. szám

Kihordási idő (hó)

6204
6404
6203
6204
6404
6203
6204
6203

12
6
12
12
6
12
12
36

6203

12

6203
6204
6204

12
12
12

6203
6404
6203
6832-11
6203

12
6
12
24
12

6203
6404
6203

6
12
12

6831-11

24

6204

12

6203
6404
6203
6832-11
6204

12
6
12
24
12

6203
6404
6203
6832-11

12
6
12
24

6203
6203
6404
6203

12
6
12
12

6831-11

24
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Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.sz. melléklete
A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása
I.
A munkáltatói kölcsön igénylése, elbírálása, megállapodás megkötése
1/a.
A közalkalmazottak munkáltatói kölcsön igényüket a polgármesternek juttatják el, aki
a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a kérelmekről.
A közalkalmazott az intézménynél fennálló munkaviszony ideje alatt lakáscélú támogatást
csak egy ízben igényelhet.
1/b.
A munkáltatói kölcsönre való javaslattételnél és a kijelölésnél a kérelmező
munkavégzését, lakáskörülményeit, a lakásigényének mértékét, jövedelmi, vagyoni és szociális
helyzetét figyelembe kell venni.
A kölcsön összegének megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a kérelmező milyen visszafizetési
feltételeket tud vállalni.

1/c.
-

A kérelemnek tartalmaznia kell: (1. sz. melléklet)
a lakáscélú támogatás formáját,
az igényelt kölcsön összegét,
törlesztési időt, módját,
vásárlás esetén a megvásárolni kívánt lakás helyét (cím),
lakásépítés (bővítés) helyét, a jogerős építési engedély meglétét,
a kérelmező személyi adatait, családi, szociális helyzetét, közalkalmazotti jogviszony kezdetét,
foglalkozását, lakáskörülményeit,
házastárs személyi adatait,
pénzügyi források részletezését,
kérelem indoklását.
a munkáltató javaslatát

2.) A polgármester döntése alapján az a./ pontban írt határidőt követő 8 napon belül a
Polgármesteri Hivatal utalja ki a támogatást.
3.) A polgármester a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozóval írásbeli megállapodást köt. (2. sz.
melléklet)
4.)A munkáltatói kölcsön összege után az OTP (Takarékszövetkezet) kezelési költséget számít fel,
mely a dolgozót terheli. A kölcsön tartozás késedelmes visszafizetése esetén a kamatfizetés
tekintetében a Ptk-ban foglaltak az irányadók.
5.) A kölcsönt a közalkalmazottnak az OTP (Takarékszövetkezet) tartozásként írja elő. A munkavállaló által
teljesített visszafizetéseket a pénzintézet a „lakásépítési számlája” javára a megállapodás szerint
elszámolja.
6.) A közalkalmazott tulajdonába kerülő lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön fedezetéül szolgál.
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Az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, és a követelések megszűnéséig, illetve teljes visszafizetésükig
fennálló elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni.
7.) A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt a kölcsönt engedélyező szerv hozzájárulásával szabad
elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.
8.) Ha a támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a
tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába kerülő
lakást, a kölcsön tartozást biztosító jelzálogjogot a cserével, illetőleg adásvétellel megszerzett lakásra be
kell jegyezni.
II.
A munkáltatói kölcsön jogcíme, feltételei átvállalása, a megállapodás
megszegésének következményei
1.) Az éves költségvetési rendeletben biztosított lakásépítési alapból kölcsön nyújtható a forrás erejéig:
a.) Fegyvernek közigazgatási területén (belterületén) lévő lakás vásárlásához, lakásépítéshez, a
használatbavételi engedély kiadása előtt.
b.) – A tulajdonába kerülő lakás építéséhez, újjáépítéséhez és vásárlásához, cseréjéhez, tekintet nélkül
arra, hogy a lakást kitől és milyen formában vásárolja.
- Az önálló lakást eredményező emeletráépítéshez, tetőtér beépítéshez, a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek lakássá történő átalakításához, toldalék építéséhez, szoba, fürdőszoba, egyéb
lakóhelyiség ki- és átalakításához.
- Korszerűsítéshez (pl. víz-, gáz bekötés), homlokzat felújításhoz.
c.) Új munkavállalónak a korábbi munkáltató szervnél még ki nem egyenlített kölcsöne kiváltására,
törlesztésére.
2.) A munkáltatói kölcsön mértéke: a szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett építési költség, vételár
30 %-a, legfeljebb 180.000.- Ft.
3.) A támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást elidegenítheti, ha a
fennálló kölcsön tartozását egy összegben az adásvételi szerződés megkötésével egyidőben kifizeti.
4.) Házassági vagyonközösség megszüntetése vagy elhalálozás esetén, ha a kölcsönben részesültnek
kiskorú gyermekei vannak, a munkáltatói kölcsön tartozás megtérítését – a munkáltató szerv
hozzájárulása esetén – a lakásban maradó, kölcsön támogatásban nem részesült, a kölcsönt nyújtó
munkáltató szervvel munkaviszonyban nem álló házastárs, valamint a kiskorú gyermek gyámja
átvállalhatja.
5.)

Ha a munkáltatói kölcsönben részesült munkavállaló a megállapodásban vállalt kötelezettségét
megszegi vagy közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a polgármester köteles a ki nem egyenlített
kölcsönt megvonni, a kifizetett támogatást egy összegben visszakövetelni. A visszakövetelt összeg
után a Ptk-ban foglalt kamatot kell a kölcsön megvonásának időpontjától kezdődően megfizettetni.

6.) Nincs helye a munkáltatói kölcsön egy összegben való visszakövetelésének, ha a közalkalmazott
jogviszonya öregségi és rokkantsági nyugdíjazás miatt szűnik meg.
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III.
Munkáltatói kölcsön törlesztése, kedvezmények megadásának feltételei
1.) A közalkalmazott a lakásépítési, vásárlási kölcsönt attól függően, hogy az építési költségnek, illetve a
lakás árának milyen hányadát teszi ki, felhasználhatja
a.) a saját erő összegének mérséklésére
b.) a kedvezményes kamatozású kölcsön csökkentésére
c.) a bankkölcsön csökkentésére.
2.) A közalkalmazott a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönt az OTP területileg illetékes fiókja
(Takarékszövetkezet) útján kamatmentesen, havi részletekben, a felek megállapodásában meghatározott –
legfeljebb a szerződés aláírásától számított 5 év alatt köteles visszafizetni. A havi törlesztő részletet a pénz
felvételét követő hó első napjától havi egyenlő részletben, tárgyhó 15-ig kell megfizetni.
Különösen indokolt esetben (pl. sorkatonai szolgálat teljesítése, gyermekgondozási segély,
gyermekgondozási díj, 6 hónapon túli betegség miatti keresőképtelenség és egyéb rendkívüli családi
körülmények miatt) legfeljebb másfél évre a törlesztés szüneteltetése is engedélyezhető kérelemre. A
törlesztés szüneteltetését a polgármester engedélyezi és erről értesíti az OTP területileg illetékes fiókját
(Takarékszövetkezetet).

-.-.-.-.-.-

2. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
Lakáscélú munkáltatói támogatásra
Amely létrejött egyrészről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, mint munkáltató képviseletében:
Huber Ferenc polgármester
Másrészről ......................munkavállaló között lakásépítés, vásárlás, felújítás (Fegyvernek, ...................u. ....
sz.) munkáltatói támogatásának nyújtása és igénybevétele tárgyában, az alábbi feltételek mellett:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az intézményi tevékenység tartós és színvonalas ellátásához
szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy nevezett
munkavállaló részére lakásépítési alapjából
.............,- Ft.
Azaz: .............. Ft. visszatérítendő kamatmentes lakásépítési (vásárlási, felújítási) kölcsönt biztosít az
OTP Kereskedelmi Bank Rt. Törökszentmiklós ügyrendjében meghatározott szabályok szerinti
lebonyolítással, 3 %-os kezelési költség felszámítása mellett. A kezelési költség a munkavállalót terheli.
2. A munkáltató és munkavállaló hozzájárulást és megbízást adnak arra, hogy a ......... Ft munkáltatói kölcsön
biztosítására a jelzálogjogot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (székhely: 1876.
Budapest, V. Nádor út 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, törzsszám: 10537914) pénzintézet, illetve
annak képviseletében eljáró OTP és Kereskedelmi Bank Rt Törökszentmiklósi fiókja (cím:
Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 134/136.) saját nevében a Földhivatali ingatlan-nyilvántartás ......
hrsz. alatt felvett, természetben a Fegyvernek, ..............................u......szám alatti ingatlanra a Fegyvernek
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Nagyközség Polgármesteri Hivatal –munkáltató- (székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) javára
az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse, illetve azt az OTP Bank Rt. által vezetett számlán
nyilvántartott kölcsön visszafizetésekor töröltesse, melynek díját a munkavállaló köteles megfizetni.
Továbbá hozzájárulását adja a munkavállaló, hogy az ingatlan nyilvántartásba a követelés megszűnéséig,
illetve teljes visszafizetéséig elidegenítési és terhelési tilalom legyen bejegyezve.
3. A kölcsön törlesztési ideje .......év. A kölcsön visszafizetését a pénz felvételét követően ...........-ig kell
megkezdeni, havi egyenlő részletekben, tárgyhó 15-ig a pénzintézeten keresztül.
4. A munkavállaló vállalja, hogy
a.) Közalkalmazotti jogviszonyát a kölcsön törlesztési időig fenntartja.
b.) A kölcsön tartozás fennállásáig az ingatlanra biztosítási kötelezettséget vállal.
5. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az 1.) pontban jelzett összeg, illetve annak a törlesztése után
fennálló részét egy összegben vissza kell fizetnie:
a.) Közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, kivéve az öregségi és rokkantsági nyugdíjazás miatti
jogviszony megszűnés eseteit.
b.) A munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást értékesíti, kivéve a megállapodás 6.) pontjában foglaltakat.
6. A munkavállaló a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakását a szabad forgalomban elidegenítheti, ha a
fennálló kölcsön tartozását egy összegben, az adásvételi szerződés megkötésével egyidőben kifizeti.
7. A megállapodás 6.) pontjában felsoroltaktól eltérő esetekben a lakást a tartozás fennállásának ideje alatt
csak a támogatást nyújtó hozzájárulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.
8. Ha a munkavállaló a 7.) pont szerinti munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a tulajdonába kerülő
másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába kerülő lakást, a
kölcsöntartozást biztosító jelzálogjogot – a cserével, illetőleg adásvétellel – megszerzett lakásra be kell
jegyezni.
9. A megállapodás módosításával, felbontásával, a kötelezettségek teljesítésével, annak következményeivel
kapcsolatos vitás ügyekben a munkaügyi vitákra vonatkozó szabályok az irányadók.
A megállapodásban foglaltakat a felek helybenhagyólag aláírják.
Fegyvernek, 2001.............

……………………………
munkavállaló

……………………………..
polgármester
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1. sz. melléklet

KÉRELEM

a lakáscélú munkáltatói támogatáshoz
1.)Kérelmező neve:_________________________________________________________________________
Szül.év, hó, nap__________________________________________________________________________
Családi állapota: ________________________________________________________________________
2.)Lakcíme: ________________________________________________________________________________
3.)Munkahelye: ____________________________________________________________________________
4.) Foglalkozása: ____________________________________________________________________________
5.) Közalkalmazotti jogviszony kezdete:_____________________________________________
6.) Szociális helyzet, családtagok száma, lakáskörülményei, milyen jogcímen lakik a lakásban (tulajdonos,
családtag,
stb.)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7.) Házastárs neve, szül. év, hó, nap:____________________________________________________________
8.) Lakáscélú támogatás formája: építés – vásárlás – bővítés – felújítás, korszerűsítés 9.) Megvásárolni kívánt lakóház címe, vételára: ____________________________________________________
10)Építés(bővítés, felújítás) helye:_______________________________________________________________
Jogerős építési engedély száma: _____________________________________________________________
Várható bekerülési költség:__________________________________________________________________
10.)Igényelt kölcsön összege:__________________________________________________________________

Törlesztési idő, módja:_____________________________________________________________________
11.)Pénzügyi források részletezése:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12.) Indoklás: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
13.) Munkáltató javaslata: _____________________________________________________________________
Kelt: ………………………..
____________________________
kérelmező aláírása
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1. Az intézmény
1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és
hatálya
1. 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza.
1. 1. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai













Az 1993. évi LXXIX. (többször módosított) törvény a közoktatásról,
A többször módosított 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről
A többször módosított 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és
a pedagógiai szakszolgálatokról
A 20/1997 (II. 13.) Kormányrendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról
Az 1993. évi LXXVI. (többször módosított) törvény a szakképzésről
A többször módosított 1992. évi XXII. tv a munka törvénykönyvéről
A többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
138/1992. évi (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
A többször módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
37/2001. (X.12.) OM rendelet A Katasztrófák elleni védekezésről
2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről

1. 1. 3. A szabályzat hatálya
Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása
kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra.
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A Szervezeti és Működési Szabályzatot az igazgató előterjesztése után a nevelőtestületek együttes ülése fogadja el – az iskolaszék és a diákönkormányzatok egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és
határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola előző SZMSZ-e, valamint a jogelőd intézmények SZMSZ-ei.

1.2

Általános rendelkezések

Az intézmény elnevezése: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Rövidített neve:
Orczy Iskola
OM azonosító:
035969
Címe:
Bélyegző felirata:

5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

Székhely

5231 Fegyvernek Felszabadulás út 165.

Telephelyei:

Fegyvernek
a) Orczy Anna Általános Iskola, 5231 Fegyvernek Dózsa
György út 2.
b) Iskolai Könyvtár, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b
c) Tornaszoba, 5231 Fegyvernek Felszabadulás út 152.
d) Sárga Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 133.
e) Szakképző II. (tankonyha) 5231 Fegyvernek, Felszab. út 149.
f) Szakképző III. (lakatosműhely), 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 165.
g) Móra Ferenc Általános Iskola 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 31.
h) Móra Ferenc Általános Iskola Tornaterme, 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 29.
Örményes
i) Szalai Sándor Általános Iskola, 5222 Örményes, Iskola út
24.

Kuncsorba
j) Általános Iskola Kuncsorba, 5412 Kuncsorba József Attila
út 10/a
k) Tornaszoba 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 47.
Számlavezető bankfiók:
OTP Bank Nyrt. Törökszentmiklós
Bankszámlaszám:

11745066-15409993-30260001
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A költségvetési szerv törvény szerinti típusa: Intézményi társulás által fenntartott általános iskola, szakiskola és egységes pedagógiai szakszolgálat (többcélú intézmény, összetett iskola)
Az intézmény alapító és fenntartó szerve:
 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Fegyvernek Felszabadulás út 171.
 Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
Örményes Felszabadulás út 16.
 Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
Kuncsorba Dózsa György út 26.
Irányító és felügyeleti szerv: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Fegyvernek Felszabadulás út 171.
Az alapító okirat száma, kelte:160/2007.(VI. 29.) 2007. VI. 29.
Hatálya:
Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola valamennyi intézményegységére, tagintézményére és valamennyi állományban lévő dolgozójára vonatkozik
Érvényessége:
2009. október 1-től visszavonásig

1.3 Az intézmény által ellátott tevékenységek
1.3.1.Alaptevékenységek:
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:
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 rendel7

lenességével 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 ellátás; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés)

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

OKJ 31 521 11 0000 00 00

= szerkezetlakatos

OKJ 31 521 24 0000 00 00

- kereskedelmi szakmacsoport:
= virágkötő, - berendező, virágkeresk.

OKJ 33 215 01 0000 00 00

- könnyűipari szakmacsoport:
= csecsemő- és gyermekruha készítő

OKJ 33 542 05 0010 33 01

= férfi szabó

OKJ 33 542 05 0010 33 02

= női szabó

OKJ 33 542 05 0010 33 03

- mezőgazdasági szakmacsoport:
= dísznövénykertész

OKJ 33 622 01 1000 00 00

= gyümölcstermesztő (kertész)

OKJ 33 622 01 0010 31 02

= zöldségtermesztő (kertész)

OKJ 33 622 01 0010 31 04

- vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport:

k)

= cukrász

OKJ 33 811 01 0000 00 00

= pincér

OKJ 33 811 02 1000 00 00

= szakács

OKJ 33 811 03 1000 00 00

az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák iskolarendszeren kívüli oktatása
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l)

iskolában szervezett intézményi közétkeztetés

m)

hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátásához

n)

térítési díjas tanórán kívüli foglalkozások megtartása

Az intézmény által ellátandó és a szakfeladatrend szerint (szakfeladatszámmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek felsorolását az alapító okirat tartalmazza.
A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.

1.4 Az intézmény jogállása:
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.
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önálló
jogi személy, melynek képviseletében kizárólagosan az igazgató, kivételes esetekben az általa meghatalmazott személy jár el.
Összetett intézmény, amely feladatait szakmailag részben önálló, egymással együttműködő,
tevékenységüket összehangoló intézményegységből és tagintézményekből álló közoktatási
intézményként látja el.
A feladatellátást szolgáló vagyon:


A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló épületet, építményeket az alapító önkormányzatok képviselőtestületei ingyenesen biztosítják az intézmény részére.



A működéshez szükséges tárgyi eszközök és egyéb ingó vagyontárgyakat településenként az alapító önkormányzatok képviselőtestületei ingyenesen biztosítják.



Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat,
Önkormányzat, Kuncsorba Község Önkormányzat

Örményes

Község

Használó: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, mint társult költségvetési szerv
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1.5 Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat egységei és hivatalos elnevezései
I. Általános Iskolai Intézményegység, Fegyvernek Felszabadulás út 165.
I.1 Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény, Fegyvernek Dózsa György
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, Fegyvernek Felszabadulás út 165.
III. Egységes Pedagógiai
Felszabadulás út 165.

Szakszolgálat

Intézményegység,

Fegyvernek

2. A szervezeti felépítés és vezetés
2.1.

A intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás

Az intézmény szervezeti felépítésének ábráját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Szülők Közö

2.1.1. Az intézmény irányítása
Az intézmény igazgatója irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási és gazdasági
életét.
Az oktató-nevelő munka, az igazgatási és adatszolgáltatási feladatok irányítása
A feladatot az intézmény igazgatójának irányítása mellet az általános igazgatóhelyettes koordinálásával az intézményegység-vezetők és a tagintézmény-vezetők végzik.
A titkárság
Az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával, az általános igazgató-helyettes koordinálása mellett működik,



Belső szabályzat alapján végzi az érkező iratok központi iktatását, a központi
irattározást, a központi postázást.
Végzi a vezető és a szakmai testületek összehívásával kapcsolatos adminisztrációs
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feladatokat, vezeti az ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat és a
határidőket.



Koordinálja az intézményegységek kapcsolattartásából adódó adminisztrációs feladatokat.
Ellátja az intézményvezetés kiszolgálásával kapcsolatos koordinációs feladatokat,
megrendeléseket.

. A gazdasági szervezet:
Élén a gazdasági szervezet vezetője áll, aki az igazgató gazdasági helyettese.
 Ellátja:
o a költségvetési tervezéssel,
o
o
o
o

az előirányzat felhasználással,
a pénzellátással,
az intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással,
az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával,



o a bér- és munkaerő-gazdálkodással,
o a készpénzkezeléssel,
o a könyvvezetéssel,
o a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel,
o az adatszolgáltatással,
o a gyermekélelmezéssel kapcsolatos feladatokat.
A jóváhagyott költségvetés keretein belül felméri az intézmény karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatait, ezek elvégzését ütemezi.
A külső és belső szakemberek által elvégzett feladatok szakmai tartalmát ellenőrzi.




Kapcsolatot tart az intézmény tűz- és munkavédelmi feladatait ellátó külső szervvel.
Gondoskodik a katasztrófavédelmi- és prevenciós feladatok végrehajtásáról.



A gazdasági vezető munkáját gazdasági vezető-helyettes segíti.
Általános Iskola Intézményegység
Az intézményegység négy tagintézmény munkáját fogja össze, élén intézményegység-vezető
áll. Az intézményegység vezető feladatait az általános igazgató-helyettes látja el.
Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény
Szervezeti felépítés
A tagintézmény élén tagintézmény-vezető áll. Munkáját az általános iskolai tagozaton egy
kiemelt munkaközösség-vezető segíti. A tagintézményben alsó tagozatos, osztályfőnöki és
11

szakmai munkaközösség működik.
Az általános iskola feladatai
A tagintézmény 8 évfolyamos általános iskolai oktatási feladatot lát el. Működteti a szülői
igényeknek megfelelően a napközit és szervezi a tanulók étkeztetését. Képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítés keretében végzi a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók gondozását, biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását.
Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény
Szervezeti felépítés
A tagintézmény élén tagintézmény-vezető áll. Munkáját az általános iskolai tagozaton egy
kiemelt munkaközösség-vezető segíti. Az intézményegységben alsó tagozatos, humán és reál
munkaközösség működik.
Az általános iskola feladatai
Az intézményegység 8 évfolyamos általános iskolai oktatási feladatot lát el. Működteti a szülői igényeknek megfelelően a napközit és szervezi a tanulók étkeztetését. Képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítés keretében végzi a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók gondozását, biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók szegregált és integrált oktatását.
Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény
Szervezeti felépítés
A tagintézmény élén tagintézmény-vezető áll. Munkáját az osztályfőnöki munkaközösségvezetője segíti. Az intézményegységben egy munkaközösség működik, melynek tagja a két
kuncsorbai tanító is.
Az általános iskola feladatai
Az intézményegység 8 évfolyamos általános iskolai oktatási feladatot lát el. Működteti a szülői igényeknek megfelelően a napközit és szervezi a tanulók étkeztetését. Képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítés keretében végzi a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók gondozását, biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását.
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Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény
Szervezeti felépítés
A tagintézmény élén tagintézmény-vezető áll. A tagintézmény-vezető adminisztrációs feladatokat is ellát.
Az általános iskola feladatai
Az intézményegység 4 évfolyamos általános iskolai oktatási feladatot lát el. Működteti a szülői igényeknek megfelelően a napközit és szervezi a tanulók étkeztetését. Képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítés keretében végzi a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók gondozását, biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását.
Szakiskola intézményegység
Szervezeti felépítés
Az intézményegység élén intézményegység-vezető áll. Az intézményegység vezető feladatait
az általános igazgató-helyettes látja el, munkáját a gyakorlati-oktatásvezető segíti.
A szakiskola feladatai
A tagozat alapozó (9-10. évf.) és szakképző vizsgára való felkészítési (szakképző évfolyamok) feladatot lát el. Szervezi a tanulók étkeztetését, képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítés keretében végzi a hátrányos helyzetű tanulók gondozását, biztosítja a sajátos
nevelési igényű tanulók integrált oktatását.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység
Szervezeti felépítés
Az intézményegység élén az intézményegység-vezető áll.
Feladatok
Az egységes pedagógiai szakszolgálat vállalt feladatai:
 Magatartási, beilleszkedési, tanulási nehézség, beszédkésés-, zavar megállapítása irányába lefolytatott gyógypedagógiai, pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok végzése.
 A szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadás feladatait is ellátó
egységes pedagógiai szakszolgálat által beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdővé nyilvánított gyermekek/tanulók fejlesztő foglakoztatása heti egy –
kettő órában, a vizsgálati kapacitástól függően, de a kötelező óraszámot kitöltve,
 Beszédfejlődési zavarral küzdő gyermekek logopédiai vizsgálata és ellátása: beszéd13

indítás, beszédhibák javítása, a beszédészlelés, a beszédértés fejlesztése, beszédzavarok logopédiai kezelése.
A vállalt feladatok: logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás,
gyógytestnevelés.
 Feladatok a logopédiai ellátás terén:
- Korai szűrés (3 éves kor alatt) a megkésett beszédfejlődésű gyermekek re-

-

gisztrálása, a gyakran több éven átívelő terápiák idejében (korán) történő
megkezdése, mely a prognózis szemszögéből a lehető legjobb (logopédus feladata, a bölcsődés gyermekeknél alkalmazandó),
Beszédhibák szűrése, vizsgálata (4 éves kortól), artikulációt javító logopédiai
terápiák, általuk az univerzális pöszeség halmozódó tünetei csökkenthetők, illetve megszűntethetők, és az iskolakezdés sikeres lehet, a tanulási zavar veszélyeztetettség aránya csökkenthető (logopédus, nyelv– és beszédfejlesztő
pedagógus együttműködése révén).

 Nevelési tanácsadás, mint felvállalt pedagógiai szakszolgálati feladat: egyéni és kiscsoportos pszichoterápiák, viselkedésterápiák, családterápiák, elektív mutizmusban,
figyelemzavarral és magatartászavarral küzdő gyermekek pszichés gondozása,
amennyiben azt saját diagnózisuk vagy SNI gyermekek/tanulók esetén a Szakértői
Bizottság által javasoltak értelmében, a társuló tünetek kezelése céljából.
- SNI b) fejlesztő foglalkoztatásának szakmai segítése,
- BTMN gyermekek fejlesztő foglalkoztatásának szakmai ellenőrzése az intézményekben.
 Pályaválasztási tanácsadás
 Gyógytestnevelés

2.1.2. Intézményegységek közötti szervezetek, kapcsolatok

A szervezeti egységek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény
feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas
színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a
helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti
egységeket.
Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. Az eltérő tevékenységet folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják.
Az intézményegységek munkájukat összehangolják, egymással együttműködnek. Az
együttműködés formái: központi vezetői értekezletek, közös fórumok működtetése (iskolaszék, munkaközösségek), a közös hagyományok ápolásában való közreműködés
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A tanévenkénti szakmai együttműködés formáit és területeit az éves munkaterv tartalmazza.
Intézményi szintű munkaközösségek
Az intézményi szintű munkaközösségek élén az intézmény igazgatója által megbízott munkaközösség-vezető áll. A munkaközösségek tanév végén, az éves tagintézményi programok
alapján szakmai konzultáció keretén belül megismerik és elemzik az egyes tagintézményekben folyó munkát. Működésüknek személyi és tárgyi feltételeiről az intézményvezetés gondoskodik.
A munkaközösség-vezetők a munkaterv teljesüléséről minden tanév végén beszámolót készítenek.
IPR menedzsment
Az intézményben Integrált Pedagógiai Rendszer működtetésére alkalmas menedzsment működik. A csoport tagjai az intézmény egyes funkcionális egységeinek a vezetői. A csoport
vezetője az általános igazgató-helyettes. Az egyes tagintézményekben további önálló IPR
csoportok működnek (módszertani adaptációt segítő csoport, mentor munkacsoport), melyek
munkájukat az intézményi IPR csoport útmutatásai szerint önállóan szervezik.
Intézményegységek, tagintézmények közötti kapcsolatok
Áttanítások, közös foglalkoztatások
A racionális munkaerő-gazdálkodás intézményi gyakorlata, hogy a pedagógusok a kötelező
óráikat különböző intézményegységekben tarthatják meg. Az áttanításokat, a közös foglakoztatásokat a tantárgyfelosztások véglegesítik.
IPR csoport problémamegoldó fórumai
Az IPR feladatok ellátását a menedzsment szervezi, a hatékony munkavégzés érdekében
problémamegoldó fórumokat, továbbá közös képzéseket szervez.

2.2.

Az egyes egységek irányítási struktúrája

2.2.1. Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény
Az irányítási struktúrát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.2.2. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény
Az irányítási struktúrát a 3. sz. melléklet tartalmazza.
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2.2.3. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény
Az irányítási struktúrát a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2.2.4. Kuncsorbai Általános Iskola Tagintézmény
Az irányítási struktúrát a 5. sz. melléklet tartalmazza.
2.2.5. Szakiskola Intézményegység
Az irányítási struktúrát a 6. sz. melléklet tartalmazza.
2.2.6. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység
Az irányítási struktúrát a 7. sz. melléklet tartalmazza.
2.2.7. A gazdasági szervezet irányítási struktúrája
Az irányítási struktúrát a 8. sz. melléklet tartalmazza.

2.3.

A döntés-előkészítés és a döntéshozatal fórumai

2.3.1. Stratégiai szint
Az alkalmazotti értekezlet
Tagjai: az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó, akivel az intézmény határozott
vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesített
Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.
Az értekezletről jegyzőkönyv készül.
Döntési jogköre: Az alkalmazotti értekezlet dönt az intézményi szintű Minőségirányítási
Program (IMIP) elfogadásáról.
Véleményezési jogköre: az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával vagy módosításával, az igazgató megbízásával és
a megbízás visszavonásával, valamint a költségvetés meghatározásával, módosításával öszszefüggő döntésekben.
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Összehívás gyakorisága, módja: Az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési
jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni. Az összehívás az intézményegységekhez eljuttatott hivatalos igazgatói levél útján történik.
A nevelőtestület
Tagjai: a vezetők és az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységre létesített pedagógus munkakörben foglalkoztatottak.
Döntési jogkör:






Az intézmény Pedagógiai Programjának elfogadása, módosítása.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása
Az éves munkaterv elkészítéséről és elfogadásáról
Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása
A Pedagógiai Program valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat fenntartói jóváhagyásának megtagadása esetén a bírósághoz történő kereset benyújtásáról

Véleményezési jogkör
 Az igazgatói megbízással összefüggő, a jogszabályban előírt véleményezési jogkör
 Az intézmény működésével kapcsolatos bármely kérdésben
A nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével az intézmény
igazgatója vagy a tagok egyharmada kéri az igazgatótól. A nevelőtestületi értekezlet akkor
határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza.
Az igazgatói megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással határoz.
Amennyiben a nevelőtestületi értekezlet az intézmény működését érintő bármely kérdésben
véleményt nyilvánított vagy javaslatot tett, az igazgató azt megvizsgálja, és arra 30 napon
belül indokolt írásbeli választ ad. Ennek közzétételéről az intézményegység-vezetők és a tagintézmény-vezetők gondoskodnak. A nevelőtestületi értekezlet üléseiről jegyzőkönyv készül.
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2.3.2. Nem stratégiai kérdések döntési fóruma
A vezetőségi értekezlet:
Az intézmény operatív döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely a más
testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az igazgató által
meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet. A vezetőségi értekezletet az
igazgató, távollétében az általános igazgatóhelyettes vezeti.
Tagjai:
 az igazgató és helyettese,
 az intézményegység-vezetők,
 a tagintézmény-vezetők,
 a gyakorlati oktatásvezető és
 a gazdasági-vezető
A vezetőségi értekezlet saját munkaprogramja szerint a szükségletnek megfelelő rendszerességgel ülésezik, a témától függően meghívhat még más tagokat is. A vezetői értekezletekről
írásbeli emlékeztető, feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az igazgató az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat.

2.3.3. Az intézményi érdekegyeztető fórum:

Tagjai:
 Az intézményben működő reprezentatív szakszervezetek képviseletében egy-egy fő,



a Közalkalmazotti Tanács képviseletében egy fő,
az igazgató, illetve megbízottai.

A törvényben előírt egyeztetési kötelezettségeknek eleget téve évente legalább egyszer ülésezik. Ha az érdekképviseletek és a KT által delegáltak képviselőinek több mint 50%-a
igényli, az ülést össze kell hívni.

2.3.4. Intézményegységi döntéshozatali fórumok
Az alkalmazotti értekezlet
Tagjai: az adott tagintézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó: a nevelők és a közalkalmazotti jogviszonyban lévő adminisztratív és technikai dolgozók.
Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.
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Az értekezletről jegyzőkönyv készül.
Döntési jogköre:
A tagintézmény intézményi szintű KT tagjainak megválasztásáról.
Véleményezési jogköre:
Az intézményegység illetve a tagintézmény vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával összefüggő döntésekben van.
Az alkalmazotti értekezlet véleményezi az intézmény közös Minőségirányítási Programját.
Összehívás módja, gyakorisága: az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni.
Nevelőtestületi értekezlet
A nevelőtestület a tagintézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben
az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
Tagjai:
A nevelőtestület tagja a tagintézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja.
A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, a tagintézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Döntési jogkör (hatálya a tagintézmény működésére terjed ki):
 a pedagógiai program és módosításának elfogadása;



az éves munkaterv elkészítése és elfogadása;
a tagintézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása;








a házirend elfogadása;
a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása;
a minőségi bérpótlék elveinek és szempontjainak kidolgozása, elfogadása;
a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása;
a tanulók fegyelmi ügyei, osztályozóvizsgára bocsátása;
minden olyan esetben, amelyre a nevelőtestület speciális eljárásrendet dolgoz ki és
fogad el.

Véleményezési jogkör:
 a tagintézmény-vezetői megbízással összefüggő ügyekben;
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tantárgyfelosztás;
az intézményi SZMSZ;



a működést érintő minden kérdésben.

A tantárgyfelosztással kapcsolatos javaslattételi jogot a szakmai munkaközösségek gyakorolják.
A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik.
A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A tagintézmény-vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezető személyéről a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással határoz. A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot fogalmazhat meg az intézményt és a tagintézményt érintő valamennyi kérdésben.
Munkaközösségi értekezlet
.
Tagjai: Az azonos tárgyat tanító vagy közeli tudományterülethez tartozó pedagógusok csoportja. Vezetőjét a munkaközösséget alkotó pedagógusok javaslatára az iskola igazgatója
bízza meg.
Feladata:
 A szakterület gondozása, folyamatos fejlesztése



Rendezvények meghirdetése, lebonyolítása
Képzések, önképzések szervezések, segítője




Szaktermek gondozása
Az éves munkatervben meghatározottak lebonyolítása. Munkáját az év elején elterve-




zett munkaterv alapján végzi
A tankönyvválasztás előkészítése
A tantárgyfelosztás véleményezése

Döntési jogkör:
 dönt a munkaközösség szakterületét érintő továbbképzési programról;
 az iskolai tanulmányi versenyekről;
 saját működéséről és munkatervéről;


a pedagógiai program elveinek megfelelően kezdeményezi, hogy milyen tankönyvet
kíván használni.
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Véleményét ki kell kérni a szakterületét érintően:





2.4.

a szakmai munka eredményességével kapcsolatban, a munka továbbfejlesztéséről;
a pedagógiai program elfogadásához;
a pótvizsga kérdéseinek meghatározásához;
a tantárgyfelosztásról.

Képviseleti jog

2.4.1. Az intézmény képviselete

Az intézményt az igazgató képviseli külső személyekkel és szervezetekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át:


az intézményegység-vezetőkre és a tagintézmény-vezetőkre a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett intézmény illetékességét
 bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján
A képviselet főbb elvei, szabályai:
 Az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot
jelen SZMSZ fejezetei tartalmazzák.
 Az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően csak az igazgató jogosult


nyilatkozni.
Az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak.




Nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról.
A közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a




felelős.
A nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalom előzetes egyeztetése és jóváhagyása nélkül.
A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének
megőrzése

2.4.2. Az intézményegységek képviselete

Az intézményegységek és tagintézmények szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az intézményegység illetékességét az intézményegység-vezető, tag21

intézmény esetében pedig a fent említett feltétel teljesülése mellett a tagintézmény-vezetők
látják el.
A vezető e jogkört az intézményegység dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át:
 akadályoztatása esetén –helyettesére,
 képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján az intézményegység más dolgozójára.

2.4.3. A kiadmányozási jogkör gyakorlása

Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általános helyettes vagy az általános helyettesítést ellátó
intézményegység-vezető, vagy tagintézmény-vezető írja alá.
Az intézményegység-vezetők és tagintézmény-vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre a tanügyigazgatás, és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.
Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. Az intézmény gazdálkodásával
kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban a kötelezettségvállalás ellenjegyzését
a gazdasági helyettes végzi.
Pénzfelvétel, banki forgalom terén csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt
használnak.
Az intézményegység vagy tagintézmények által készített pályázatokat az igazgató vagy annak helyettese is aláírja a következő módon: a pályázatok szakmai felelőseként az intézményegység-vezetők vagy tagintézmény-vezetők, a pénzügyi kötelezettséget vállalók felelőseként az igazgató vagy általános helyettese, ellenjegyzője a gazdasági helyettes.

2.5.

A vezetők közötti feladatmegosztás

Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az igazgató, az általános igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, az intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők és helyetteseik látják el.
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2.5.1. Az igazgató

Az intézmény élén a magasabb vezető beosztású igazgató áll, akinek feladata és hatásköre az
alábbiakra terjed ki:
 Felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért.
 Irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási és gazdasági életét.
 Gondoskodik a Pedagógiai Program megvalósításának személyi, tárgyi és módszertani
feltételeiről.
 Gondoskodik a tagintézmények feladatainak végrehajtásáról, a szervezeti egységek tevékenységének koordinálásáról.
 Az intézmény egészére kiterjedően gyakorolja a bér-, a létszám és a munkaerőgazdálkodás jogát
 Gyakorolja – az illetékes intézményegység-vezetővel és tagintézmény-vezetőkkel történt
egyeztetés után– közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos, valamennyi közalkalmazottra kiterjedő kizárólagos munkáltatói jogkört, valamint a
közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogkört.
 Irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát, rendelkezik az eszközállomány és a helyiségek kihasználásának optimális módjáról.
 Gondoskodik a munka- és tűzvédelmi, valamint a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok ellátásáról.
 A IMIP-ben foglaltak alapján– az illetékes intézményegység-vezetővel és tagintézményvezetőkkel történt egyeztetés után– dönt a dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésének elveiről és módjáról.
 Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat a jogszabály
vagy az SZMSZ nem utalja más hatáskörbe.
 Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek az összetett intézmény
szakszervezeti szerveivel és a Közalkalmazotti Tanáccsal kapcsolatban.
 Teljes körűen képviseli az intézményt a külső szervek előtt, de a képviseletre – meghatározott ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat; meghatározza a képviselet mértékét és gyakorlatának módját, e megbízás nélkül képviseleti jog csak az igazgatót illeti
meg.
 Érvényesíti az aláírási és kötelezettségvállalási jogosultságát.
 Mint az intézmény egyszemélyi vezetője, rendkívüli esetben, indoklás alapján jogosult
bármely ügyet magához vonni, és abban személyesen dönteni.
 A tanulók és a szülők kiértesítését megelőzően felülvizsgálja a tanulói felvételekkel kapcsolatos vezetői döntéseket, a létszám és csoportszám alakulását.
 Jóváhagyja az iskolák tantárgyfelosztását, órakeretét, feladat-ellátási tervét.
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 A vezetői megbízások kiadását, pályáztatását a 138/1992. (X.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint intézi.
A hatáskörök átruházása
Az igazgató – egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett – a következő hatásköröket
ruházza át:
 A képviseleti jogok köréből:
- A hatáskör átruházásának szabályait az 6. fejezet tartalmazza
 A munka- és tűzvédelmi illetőleg a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok koordinálását a gazdasági-vezetőre.

2.5.2. Az igazgatóhelyettesek

Az intézmény igazgatóját munkájában az általános igazgatóhelyettes, intézményegységvezetők, a tagintézmény-vezetők és gazdasági-vezető segítik.

Az általános igazgatóhelyettes:




az igazgató adja, aki
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
Az igazgató akadályoztatása, tartós távolléte esetén igazgatói jogkörrel rendelkezik,
halaszthatatlan ügyekben az iskola igazgatójának hatáskörébe tartozó kérdésekben is
intézkedik.





Ellátja az intézmény nevelési-oktatási feladatainak szakmai felügyeletét.
Felügyeli az intézményi szintű munkaközösségek munkáját.
Felügyeli a tagintézményekben zajló tanügyigazgatási munkát, felel a határidőre tör-








Vezetői megbízását a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

ténő központi, kistérségi és fenntartói adatszolgáltatásért.
Koordinálja a tanulók által elkövetett fegyelmi vétségek kivizsgálását, a tagintézmények adatszolgáltatása alapján nyilvántartja az elismeréseket és a fegyelmi vétségeket.
Felelős a tankönyvrendelésért, tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állásáért.
Koordinálja, figyelemmel kíséri és ellenőrzi a gyermekvédelmi tevékenységet.
Figyelemmel kíséri és begyűjti a tagintézményektől a felmérések, tanulmányi versenyek eredményeinek alakulását, nyilvántartja az eredményeket.
Koordinálja és ellenőrzi az SNI gyermekek ellátását, az intézményegység-vezető és a
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tagintézmény-vezetők jelentése alapján nyilvántartja a tevékenység során keletkezett
dokumentumokat.




Szervezi és felügyeli az intézmény pályázatíró tevékenységét.
Koordinálja és szakmailag szervezi az intézményegységeknek a pedagógiai programban meghatározott szakmai együttműködését.
Felügyeli a tagintézményekben az iskolai tájékoztatást, ellenőrzi a fogadóórák és szü-





lői értekezletek megtartását.
Figyelemmel kíséri az iskolatitkár munkáját.
Koordinálja a 9-12. évfolyamon az oktatási-nevelési munkát.
Felügyeli és irányítja a gyakorlati oktatásvezető tevékenységét.





Koordinálja a 9. évfolyamra történő beiskolázást, szervezi a szakmai vizsgákat.
Kapcsolatot tart a szakképző tagozat külső partnereivel (NSZI, kamarák, vállalkozók)
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza.

A gazdasági igazgatóhelyettes (gazdasági-vezető):



Vezetői megbízását a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az igazgató adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.




Irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági szervezet munkáját.
A számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő
érvényű intézkedéseket tehet az intézmény igazgatójának egyetértésével és ellenjegyzésével.
Folyamatosan aktualizálja az intézmény belső gazdálkodási szabályait, bizonylatke-








zelési feladatait.
Az utalványozás érvényesítésének és a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének jogkörét gyakorolja.
Összeállítja a költségvetést, és az igazgatóval együttműködve a végrehajtás során
irányítja és ellenőrzi a költségvetési előírások betartását.
Ellenőrzi az intézmény könyvviteli elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati
rendjének betartását, az intézmény vagyonvédelmét.
A pénzügyi szabályzat alapján megjelölt értékhatárig lebonyolítja az intézmény
bankkártyájával történő pénzfelvételt.
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza.

Az intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők:

Az intézményegységek élén egyszemélyi felelős intézményegység vezetők, a tagintézmények élén egyszemélyi felelős tagintézmény-vezetők állnak. Az intézményegység vezetők és
a tagintézmény-vezetők felelnek a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásá25

ért, irányítják és ellenőrzik az intézményegységek, illetve a tagintézmények szakmai és igazgatási életét.



Vezetői megbízásukat a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az
igazgató adja, aki gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.
Irányítják, szervezik intézményegységük, tagintézményük szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviselik az intézményegységet, tagintézményt.



Döntenek az intézményegységük, tagintézményük működésével kapcsolatos minden
olyan szakmai kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik az intézmény
vezetéséhez, ill. amelyekben a döntés nem tartozik az intézményegység, tagintézmény más közösségének hatáskörébe.



A hatáskörükbe tartozó ügyekben eleget tesznek a szakszervezeti és közalkalmazotti
tanácsi egyeztetéseknek.
A jogszabályban meghatározottak szerint végzik tanügyigazgatási, illetőleg más, törvényben előírt kötelezettségeiket.
Szervezik a helyettesítéseket. Nyilvántartást vezetnek a hiányzó pedagógusokról, és









azt havonta összesítik. Ellenőrzik a helyettesítéseket, kéthavonta elvégzi a pedagógusok túlóra elszámolását.
Az intézmény éves munkatervének kialakításához, továbbá az intézményegységükre,
tagintézményükre vonatkozó tantárgyfelosztás, órarend és feladat-ellátási terv elkészítéséhez javaslatot tesznek.
Gondoskodnak a munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról, ezek során egyeztetnek az igazgatóval.
A Pedagógiai és Nevelési Program, valamint az intézmény belső szabályzataiban



szereplő valamennyi területen együttműködnek egymással.
Gyakorolják az egyetértési jogot az intézményegység alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott pályázat elbírálásakor.




Szervezik az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel.
Szorosan együttműködnek egymással.





Végzik a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatban előírt ellenőrzéseket.
Ellátják és irányítják a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését az intézményegység, tagintézmény belső működési szabályzatának megfelelően.
Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felmérik és a gazdasági szervezet vezetőjéhez eljuttatják az intézményegység,
tagintézmény következő évi személyi és dologi jellegű igényeit.
Felelősségük a feladataik ellátásáért, az általuk vezetett intézményegység, tagintéz-



mény szakmai munkájáért tett intézkedésekért áll fenn.
Részletes feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza.
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Gyakorlati oktatásvezető
Hatásköre a Szakiskola Intézményegységbe járó tanulók oktatási nevelési feladatainak irányítására, ellenőrzésére terjed ki.
 Szervezi és irányítja a tagozat szakmai előkészítő, szakmai alapozó és szakmai gyakorlati oktatásának megvalósítását.
 Szervezi és irányítja az összefüggő nyári szakmai gyakorlatokat.













Tájékozódó látogatást végez tanítási órákon és tanórán kívüli foglalkozásokon.
Szervezi és irányítja a javító és osztályozó vizsgákat, ellátja a vizsgabizottsági teendőket. Felelős a vizsgák jegyzőkönyveinek elkészítéséért, pontos dokumentálásáért.
Javaslatot tesz a szakképző évfolyam tantárgyfelosztására, órarendjére, feladat ellátási tervére.
Szervezi a szakképző évfolyamokon a hiányzó pedagógusok helyettesítését.
Közreműködik az iskolai ünnepélyek előkészítésében, szervezésében
Felelős a szakképző évfolyamok működési feltételeiért, ellátja az ottani munkák felügyeletét.
Szervezi, ellenőrzi és dokumentálja a tagozat tűz és balesetvédelmi rendjével összefüggő tevékenységet.
Előkészíti és szervezi a szakmunkásvizsgákat.
Felelős a tagozat beiskolázási tevékenységéért.
Az általános igazgatóhelyettessel (aki egyben az intézményegység-vezetői feladatokat is ellátja) együttműködve, kapcsolatot tart a gazdálkodó szervezetek képviselőivel, a jogszabályokban előírtaknak megfelelően előkészíti és bonyolítja a szakképzési
támogatások szerzését és felhasználását.
Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, pályázatokat ír, szervezi a nyertes pályázatok megvalósítását, monitoringját.

2.5.3. Egyéb vezetők
Az intézmény gazdasági és oktatási-nevelési munkáját további vezetők segítik. E körbe tartozik a gazdasági vezető-helyettes, az intézményegység és tagintézmények kiemelt munkaközösség-vezetői, valamint az intézmény egészében és egyes egységeiben működő szakmai
munkaközösségek vezetői. Részletes feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza.
2.5.4. A helyettesítés rendje
Az igazgató és az általános igazgató-helyettes helyettesítési rendje
Az igazgatót távollétében az általános helyettes helyettesíti. Mindkettőjük távolléte esetén a
helyettesítési feladatokat az intézményegység-vezetők (sorrend: általános iskola intézményegység-vezető, szakiskola intézményegység-vezető, EPSZ intézményegység-vezető) és a
gazdasági igazgatóhelyettes látják el. Együttes távollét esetén az Orczy Anna Általános Isko27

la, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szalai Sándor Általános Iskola tagintézmény-vezetői
helyettesítik. Ez utóbbi esetben a helyettesítők közös és együttes felelőssége és intézkedési
jogköre csak az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

Az intézményegység-vezetők és tagintézmény-vezetők helyettesítési rendje
a.

b.

c.

d.

Az Általános Iskola Intézményegység vezetője távollétében a helyettesítést teljes jogkörrel annak a tagintézménynek a vezetője látja el, aki az utolsó érvényes októberi statisztika szerinti legnagyobb gyereklétszámmal rendelkezik, majd ezt követően, amenynyiben a helyettesítő is akadályoztatva van a tanulólétszám nagysága szerinti tagintézmény-vezető kötelezett a helyettesítés ellátására.
A Szakiskola Intézményegység vezetője távollétében a feladatot a gyakorlatioktatásvezető látja el. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a helyettesítést a rangidős
szakmai tantárgyat oktató pedagógus látja el. Utóbbi esetben a helyettes felelőssége és
intézkedési jogköre csak az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység vezetője távollétében a helyettesítést a rangidős dolgozó látja el. Utóbbi esetben a helyettes felelőssége és intézkedési jogköre csak az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
Az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény vezetőjét távollétében a kiemelt munkaközösség-vezető teljes jogkörrel helyettesíti. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a
helyettesítést a munkaközösség-vezetők (sorrend: szakmai munkaközösség-vezető; alsó tagozatos munkaközösség-vezető) látják el. Amennyiben ők is akadályoztatva vannak, a helyettesítést a diákönkormányzatot segítő pedagógus és a gyermekvédelmi felelős együttesen látják el. Utóbbi esetekben közös és együttes felelősségük és intézkedési
jogkörük csak az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával
összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

e.

f.

A Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény-vezetőjét távollétében a kiemelt munkaközösség-vezető teljes jogkörrel helyettesíti. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a helyettesítést a munkaközösség-vezetők (sorrend: reál munkaközösség vezető; humán
munkaközösség –vezető) látják el. Amennyiben ők is akadályoztatva vannak, a helyettesítést a diákönkormányzatot segítő pedagógus és a gyermekvédelmi felelős együttesen látják el. Utóbbi esetekben közös és együttes felelősségük és intézkedési jogkörük
csak az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő
azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
A Szalai Sándor Általános Iskola tagintézmény-vezetőjét távollétében a munkaközös28

ség-vezető, mindkettőjük akadályoztatása esetén a helyettesítést a diákönkormányzatot
segítő pedagógus és a KT vezetője látják el. Utóbbi esetekben közös és együttes fele-

g.

lősségük és intézkedési jogkörük csak az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
A kuncsorbai Általános Iskola tagintézmény-vezetőjét a rangidős pedagógus helyettesíti. A helyettesítő felelőssége és intézkedési jogköre csupán az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő
ügyekre terjed ki.

3. Az intézmény működési rendje.
3.1.

Működés rendje, ezen belül a gyermekek, tanulók fogadásának
(nyitva tartás) rendje, és a vezetők nevelési-oktatási intézményben
való benntartózkodásának rendje

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, ezen belül a
gyermekek, tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetők nevelési-oktatási intézményben
való benntartózkodásának rendjét.
3.1.1. Általános szabályok
Az intézmény működésének helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg. Az intézmény
munkatervét a nevelőtestület fogadja el. A munkatervben kell szabályozni a nevelő-oktató
munkához szükséges helyiségek használatát, a vezetők munkaidő-beosztását és a vezetők fogadóóráit.
A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata tartalmazza összhangban a Munka Törvénykönyve,
ill. a Közalkalmazotti Törvény rendelkezéseivel.
A munkavégzéshez kapcsolódó jogokat, kötelességeket, a munkaidő beosztását a munkaköri
leírások tartalmazzák.
A munkaköri leírásokat az intézményegység-vezetők és tagintézmény-vezetők az intézményvezetés dolgozói esetében az igazgató készíti el. Minden év szeptember 30-ig felül kell
vizsgálni azokat.
A közös terek használatának rendjét a Házirend szabályozza.
3.1.2. Nyitva tartás
Az intézményvezetés ügyfélfogadását az intézményvezetés ügyrendje, az intézményegységek nyitva tartását a Házirend tartalmazza.
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3.1.3. A vezetők benntartózkodásának rendje
Az intézményben mindaddig az időpontig, amíg gyermekek, tanulók vannak, felelős vezetőnek is kell lennie. Tanulók az intézményben külön engedély nélkül a délelőtti és délutáni
foglalkozások rendje szerint tartózkodhatnak. A felelős vezető annak az intézményegységnek, tagintézménynek a vezetője és – ha van - segítője, ahol a gyermekek, tanulók tartózkodnak.
A vezetők benntartózkodásának pontos beosztását az éves munkaterv tartalmazza.
3.1.4. Az iskolák működésének rendje
Általános szabályok

A tanév rendjének meghatározása
A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 15-ig tart.
A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét,
programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek
véleményének figyelembe vételével (iskolai szülői szervezet, a tanulókat érintő programok
vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat véleményét).

A tanév rendje és annak közzététele
A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmények működésével kapcsolatos legfontosabb
eseményeket és időpontokat:

a nevelőtestületi értekezletek időpontjai,






az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,
a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,
a vizsgák (felvételi-, osztályozó-, javító-, különbözeti-, helyi-, alap) rendjét,
a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját - a miniszteri rendelet keretein
belül,




a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét,
az első osztályosok beiratkozásának idejét és rendjét.

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi
előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik meg a tanulókkal, az első
szülői értekezleten pedig a szülőkkel.

Az intézmények nyitva tartása
Az intézményegységek a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon reggel 7 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb
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19 óráig tartanak nyitva. A technikai dolgozók a munkaköri leírásuknak megfelelően tartózkodnak az egységekben. Az intézmények hivatalos munkaideje tanítási napokon reggel 7 óra
30 perctől 16 óra 30 percig tart. Ennél korábban, illetve ezt követően a tanulók részére nem
biztosítunk szervezett, pedagógus általi felügyeletet. Kivételt képeznek az engedéllyel szervezett foglalkozások, amelyek rendjéért, a tanulók felügyeletéért a foglalkozást tartó pedagógusok felelősek. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató, illetve az intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők adhatnak engedélyt - eseti kérelmek alapján.
Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az igazgató által
engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt egyébként zárva kell
tartani. Az intézményegységek és a tagintézmények tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tartanak nyitva. A nyitva tartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza.
A kötelező tanórai foglalkozások rendje

A tanítási órák rendje
Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően a tantárgyfelosztással összhangban lévő
órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben.
A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) reggel 8 órától 13 óra
45 percig, a szakiskolában 14 óra 45 percig tart.
A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8. 00 órakor kezdődik, 0. tanítási óra nem tartható. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet
el.
A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató, illetve az intézményegység-vezetők és
tagintézmény-vezetők adhatnak engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és helyettesei tehetnek. A tanítási órák tanulókra
vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.

Az óraközi szünetek rendje
Az óraközi szünetek időtartama 10-20 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az óraközi szünetek ideje indokolt esetben rövidíthető, legkisebb időtartama 5 perc.
Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellőztetni kell.
A dupla órák az illetékes vezető - az óraközi szünet eltolásával - tarthatók, de a pedagógus
köteles felügyelet biztosítani a kicsöngetésig.
A tanórán kívüli foglalkozások rendje, szervezeti formái
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei sze31

rint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulóközösség, a szülői szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az
igazgatónál.
A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény az aktuális tanévet megelőző tanév május
1-ig hirdeti meg. A tanulók érdeklődésüknek megfelelően május 15-ig választhatnak. A
foglalkozásokra írásban az erre rendszeresített nyomtatványon kell jelentkezni a szülő,
gondviselő aláírásával. A foglalkozások szeptember második hetében indulnak, és a tanév
utolsó hetéig tartanak.
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az intézményegység-vezető és a tagintézmény-vezetők az iskolák heti tanórán kívüli órarendjében rögzítik, terembeosztással
együtt (délutáni órarend).

A napközis és a tanulószobai foglalkozások
Az iskolák a szülői igényeknek megfelelően biztosítják a tanulók napköziotthoni és tanulószobai ellátását. A jelentkezést írásban szülői aláírással kell jelezni az iskola által kiadott jelentkezési lapon.
A foglalkozások legkésőbb délután 16 óra 30 percig tartanak. A napköziotthoni és a tanulószobai foglalkozások rendjét az iskolák saját szabályzataikban (házirendjükben) szabályozzák.

Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások
A különböző tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően indítják az iskolák. A foglalkozást vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg.
A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a támogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A
szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.

Énekkar
Az iskolák énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott
időkeretben. Célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók létrehozása. Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját, ezért működésének minden költségét az iskola viseli.

Sportkörök
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A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a testnevelő
tanárok. Az intézmény lehetőséget nyújt tanulóinknak a különböző sportági (asztalitenisz,
kézilabda, labdarúgás, atlétika stb.) foglalkozásokon és versenyeken való részvételre.

A könyvtár
Az iskolai könyvtár feladatait az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézményben és a Móra
Ferenc Általános Iskola Tagintézményben saját iskolai könyvtár, az örményesi és kuncsorbai
tagintézményekben pedig szerződés alapján a községi könyvtár látja el. A Szakiskola Intézményegység és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység a fegyverneki tagintézmények könyvtári szolgáltatásait jogosultak igénybe venni. A könyvtárak a könyvtári tanórákon és az évente meghatározott délutáni nyitvatartási idejében áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók
igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik.

Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások)
A kompenzáló foglalkozások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az
első négy évfolyam korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az osztálytanító javaslatára
kötelező jelleggel történnek. Az ötödik évfolyamtól a korrepetálás differenciált foglalkoztatással - egyes tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra kötelező jelleggel - a szaktanárok javaslatára a kötelező tanórai foglalkozások befejeztével történik.
Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások

Versenyek és bajnokságok
A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való
részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi, a
települési, a kistérségi, a megyei és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt,
szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A szervezést az általános igazgatóhelyettes koordinálása mellett az intézményegység-vezetők, vagy a tagintézmény-vezetők irányítják.

Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások

33

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melyek célja - a Pedagógiai Program célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és kulturális örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése.
A kirándulások az iskola munkaterve alapján szervezhetők. Az osztálykirándulás tervezetét
írásban kell leadni az intézményegység-vezetőknek. Csak azok a tanulmányi kirándulások
ismerhetők el tanítási napnak (tanulócsoportonként évente egy nap), amelyek megfelelnek az
intézmények Pedagógiai Programjában rögzített céloknak és feladatoknak. A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki foglalkozási-tervében kell tervezni.
Szülői értekezleten az osztály szülői közösségével egyeztetni kell a kirándulás szervezési
kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás várható költségeinek vállalásáról a
szülőknek írásban kell nyilatkozniuk.
A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan lebonyolításához szükséges. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is.

A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok
Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos
külföldi utazáshoz - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport- és tudományos rendezvény - az igazgató engedélye szükséges.
A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős
csoport vezetője az utazás előtt legalább egy hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be. A
csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a
szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket.

Kulturális intézmények látogatása
Múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás- és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a
tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb
tanulócsoportok számára. Tanítási időben történő látogatáshoz az intézményegység-vezetők,
vagy a tagintézmény-vezetők engedélye szükséges.

Egyéb rendezvények
Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) pedagógus
felügyelete mellett egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények
lebonyolításához kérvényt kell benyújtani az intézményegységek, vagy tagintézmények
vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a
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rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. A kérvényen meg kell nevezni a felügyeletet és a
felelősséget vállaló pedagógust.
Az intézményi felügyelet rendszabályai
Az órarend szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a
tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott
ügyeletes pedagógusok látják el.
Az intézmény félévente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti
rend beosztásáért az intézményegységek vezetői és a tagintézmény-vezetők a felelősek. Az
ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti
terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Az ügyeletes pedagógus feladatait a
Házirend tartalmazza.
Rendkívüli munkavégzés esetén A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényt módosító 2003. évi XX. törvény 11/A §. (2), (3), (4), (5) és (7) pontja értelmében
járunk el.
Az intézmény munkarendje

A vezetők intézményben való tartózkodása
Az intézményegységek hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ezért az intézményegységek vezetői, a tagintézmény-vezetők vagy helyetteseik az
éves munkatervben rögzített beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az
ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend
jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. A vezetők nevelési-oktatási intézményekben
való benntartózkodásának rendjét - a fent leírtaknak megfelelően - az intézményegységek és
tagintézmények az éves munkatervben ( a tanév helyi rendjében ) határozzák meg.

A közalkalmazottak munkarendje
Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos
jogszabályok betartásával - az igazgató állapítja meg. A közalkalmazottak munkaköri leírásait az intézményegység-vezetők, vagy a tagintézmény-vezetők készítik el, és az igazgató
hagyja jóvá. Minden közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény
által megbízott szakember tartja.
Az intézményegység-vezetők tesznek javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembe vételéve - a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkal35

mazottak szabadságának kiadására.

A pedagógusok munkarendje
A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelőoktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményegység-vezető, vagy a tagintézmény-vezetők állapítják meg az igazgató jóváhagyásával. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az általános igazgatóhelyettes, illetve az intézményegységek, tagintézmények vezetői engedélyezik.
A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli
ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie.
A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A helyettesítést elsődlegesen az „órahiányos” pedagógusok látják el, de a tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében
tartós hiányzás esetén - lehetőség szerint - szakszerűen kell helyettesíteni.
A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket a helyettesítést végző tanárnak el kell
juttatni. A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra
megkezdése előtt negyed órával jelezni kell az intézményegység- vagy tagintézményvezetőnek.
A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - tanítási (foglalkozási) órák megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató adja az intézményegységvezetők, vagy a tagintézmény-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültségét.

A nem pedagógus munkakörűek munkarendje
Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollévők helyettesítési
rendjét az intézményegységek vezetői, a tagintézmény-vezetők és a gazdasági igazgatóhelyettes állapítják meg az igazgató jóváhagyásával. Az egyes részlegek alkalmazottainak napi
munka-beosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását.
Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kell munkahelyükön megjelenniük.
Távolmaradásukról értesíteniük kell a közvetlen munkahelyi vezetőjüket, aki tájékoztatja erről az általános igazgatóhelyettest és a gazdaságvezetőt.

A tanulók munkarendje
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A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Házirend határozza
meg.
A Házirendet a nevelőtestületek - az igazgató előterjesztése után - az érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotják meg. A Házirend betartása a Pedagógiai Program céljainak megvalósítása miatt az intézményegységek valamennyi tanulójára és az intézményegységekben tartózkodó személyekre nézve kötelező.
3.1.5. Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek
Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást az ellenőrző könyvbe be kell jegyeztetni. Orvosi igazolás csak szülői
aláírással fogadható el.
Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb
távolmaradás esetén az igazgató vagy helyettesei adhatnak.
A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult.
A mulasztás igazolható:
 a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.
 a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta (ellenőrzőben, orvosi igazolással),
 a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.
A tanulók mulasztásával kapcsolatos részletes szabályozást a Házirend tartalmazza.

3.1.6. Jutalmazások
Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban
részesülhetnek.
A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra.

Egyéni jutalmazások
A jutalmazások formái:
 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért;


napközis nevelői dicséret



ügyeletes nevelői dicséret



osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;
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igazgatói dicséret: az intézményegység, tagintézmény vezetője adja minden olyan
esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt



igazgatói oklevél: az igazgató adja minden esetben, amikor a tanuló a településen kívül az iskola hírnevét öregbíti.



tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható.



„Fegyverneki Ifjú Tehetség”, „Örményesi Ifjú Tehetség” és „Kuncsorbai Ifjú Tehetség” emlékérem vagy emléklap a Házirendben foglaltak szerint.

A jutalmak formái:


könyvjutalom,



tárgyjutalom,



oklevél.

Iskolánk dicséretben részesíti, jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
• tanulmányait kiemelkedően végzi,
• kitartóan szorgalmas,
• példamutató közösségi magatartást tanúsít,
• eredményes kulturális tevékenységet folytat,
• kimagasló sportteljesítményt ér el,
• jól szervezi és irányítja a közösségi életet,
• tartós vagy kiváló eredményű közösségi munkát végez,
• egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez.

Osztályközösségek jutalmazásai
Tanítás nélküli nap jár jutalomként (időpontját az osztályfőnök és az osztályban tanító tanárok egyeztetik) annak az osztálynak, amely teljesíti az alábbi feltételek egyikét:


bukásmentes félév, ha egyúttal a hiányzás átlagosan nem haladja meg a heti óraszámot (az igazolatlan hiányzás az átlagban ötszörös szorzóval szerepel),



kevés hiányzás, ha a félévben a tanítási napok harmadánál kevesebb napon van hiányzó, és a hiányzás átlagosan nem haladja meg a heti óraszámot (az igazolatlan hiányzás az átlagban ötszörös szorzóval szerepel).

A tantestület mindkét fenti esetben eltekint egy-egy hosszan beteg tanuló hiányzásának (min
150 óra hiányzás) beszámításától.
A tanítás nélküli napot az osztály tanulmányi kirándulásra, vagy az osztály által szervezett
38

közösségi foglalkozásra használhatja.
3.1.7. A tanuló fegyelmi felelőssége
Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak:

Fegyelmező intézkedés:


szóbeli figyelmeztetés,



írásbeli figyelmeztetés:
o szaktanári figyelmeztetés
o osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) – odaítéléséről az osztályfőnök
dönt a fegyelmi vétségek (5 magatartási vétség, 5 ellenőrző könyv hiány, 10
felszereléshiány) alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is.
o ügyeletes nevelői figyelmeztetés
o napközis nevelői figyelmeztetés
o igazgatói figyelmezetés: az adott intézményegység, tagint. vezetője adja



írásbeli intés:
o osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve
annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot.
o igazgatói intő: az igazgató adja súlyos vétség esetén, ami még nem igényli a
fegyelmi eljárás lefolytatását.



Osztályközösségi, diákönkormányzati megbízás visszavonása, eltiltás iskolai rendezvényektől.

Az iskolai elmarasztalások kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől a vétség
súlyától függően el lehet térni.
Az elmarasztalást írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:


Egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala és fogyasztása



Szándékos károkozás



Agresszió, bántalmazás



Az iskolai alkalmazottak és iskolatársak emberi méltóságának megsértése
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Ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek

Fegyelmi büntetés:


megrovás,



szigorú megrovás,



áthelyezés az évfolyam másik osztályába,



áthelyezés másik, azonos típusú iskolába,



kizárás az iskolából.

A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az
Igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során.
A fegyelmi eljárás során Az 1993. évi LXXX. törvény 76. § szerint kell eljárni.

3.1.8. A tanuló által előállított termék, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
1. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába
került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor.
2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át.
3. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a
jogviszony megszűnésekor visszaadni.
4. Az 1. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő
díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt
vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani.
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3.1.9. A térítési díj, tandíj befizetésére vonatkozó szabályok
Térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások:


A közoktatási törvény 114. §-ban fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások, és az
iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a
napközis foglalkozás.



Szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor.

A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban
meghatározottak szerint térítési díjat fizet.
Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások


A Pedagógiai Programhoz, a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó
nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás.



Szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor a közoktatási törvény 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak.



Tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga - beleértve a javítóés pótvizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be
nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.



A közoktatási törvény 115. §-ában meghatározott térítési díjak befizetésének időpontja: havi szolgáltatások esetén a tárgyhónapot megelőző három munkanap.

3.2.

A belső ellenőrzés rendje

3.2.1. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok
A belső ellenőrzés feladatai:
 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola Pedagógiai
Programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését;
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését,
 szolgáltasson az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt a
dolgozók munkavégzéséről,
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 tárja fel és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és
jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez!
A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei:
A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:
 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni;
 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról
másolatot készíteni;
 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni;
 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.
A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:
 az ellenőrzés során a jogszabályokban és az intézmény belső szabályzataiban foglalt
előírásoknak megfelelően eljárni;
 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;
 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a
saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével;
 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás
szerint időben megismételni.
Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei:
Az ellenőrzött dolgozó jogosult:
 az ellenőrzés megállapításait (kérésére írásban) megismerni;
 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és
ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.
Az ellenőrzött dolgozó köteles:
 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit
teljesíteni;
 a feltárt hiányosságokat pótolni, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni.
A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai:
 Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola
belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak
szerint a tanév során folyamatosan végezni.
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 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét
tájékoztatnia kell.
 Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél
(az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri.
 Hiányosságok feltárása esetén a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az
ellenőrzött dolgozó figyelmét; a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.
A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik:
Igazgató:
 ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek;
 ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási, ügyviteli és
technikai jellegű munkáját;
 ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;
 elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát;
 összeállítja az éves ellenőrzési tervet;
 felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.
Általános igazgató-helyettes
 ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek;
 ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási, ügyviteli és
technikai jellegű munkáját;
Intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők, vezető-helyettesek:
 folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli
munkáját, ennek során különösen:
 a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét;
 a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét;
 a pedagógusok adminisztrációs munkáját;
 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét;
 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.
Gazdasági vezető:
 folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a
gazdálkodási, a műszaki és a pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek során
különösen:
 az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását, fizetőképességét,
 a pénzkezelés, a pénztár szabályszerű működését;
 a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet;
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 az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat
és beszerzéseket,
 a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását,
 a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását,
 folyamatosan ellenőrzi a hozzá tartozó dolgozók szabályszerű munka végzését,
munkafegyelmét.
Munkaközösség-vezetők:
 folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelőoktató munkáját, ennek során különösen:
 a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket;
 a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel).
Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Az egyes tanévek/nevelési évek ellenőrzési feladatait, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző,
illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az intézményi munkaterv „Belső ellenőrzés” fejezete határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az általános igazgatóhelyettes a
felelős.
Az intézményben, mint közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervben, belső
ellenőrzési rendszer működik abból a célból, hogy az iskola igazgatója számára bizonyosságot nyújtson a pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.
A pénzügyi belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. Célja, hogy az intézmény működését fejlessze és eredményességét növelje.
A belső ellenőrzés az intézmény céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel
és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az intézmény kockázatkezelési, valamint ellenőrzési
és irányítási eljárásainak eredményességét.
Az intézményben folyó pénzügyi belső ellenőrzés a pénzügyminiszter által közzétett minta
alapján elkészített belső ellenőrzési kézikönyv szerint történik.

3.2.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a pedagógiai munka belső ellenőrzési rendjét.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja
A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai
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tevékenységére kiterjed. Célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai
munka hatékonyságának fokozása.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére az intézményben az alábbi személyek jogosultak:
 Az igazgató
 Az igazgató általános helyettese
 A nevelési-oktatási intézményegységek, tagintézmények vezetői, helyettesei, munkaközösség vezetői
 Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai
közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Az intézmény igazgatója és általános helyettese az intézményegységekben a pedagógiai ellenőrzést az intézményegység-vezetőivel, valamint a tagintézmény-vezetőkkel való egyeztetés alapján végzi. A részletes ellenőrzési tervet az éves munkaterv tartalmazza.
A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:
 biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a
nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint
előírt) működését,
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát,
 az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a
pedagógusok munkavégzéséről,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató
munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:


a pedagógusok munkafegyelme,




a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,
a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,





a csoportszoba, tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,
a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
o az órára/foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés,
o a tanítási óra/foglalkozás felépítése és szervezése,
o a tanítási órán/foglalkozáson alkalmazott módszerek,
o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, ma45

gatartása a tanítási órán,
o az óra eredményessége, a nevelési terv/helyi tanterv követelményeinek tel

jesítése,
a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, az osztályfőnöki munka eredményei, a
közösségformálás.

A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek
javaslata alapján az iskola vezetősége határozza meg.
Az ellenőrzés formái:


beszámoltatás







óralátogatás
dokumentumelemzés
értekezleteken való részvétel
felmérések, tesztek, vizsgálatok
tanügyi dokumentumok ellenőrzése

A visszacsatolás formái és fórumai:




3.3.

Az intézményegység-vezetés, tagintézmény-vezetés tájékoztatása
Munkaközösségi, nevelőtestületi értekezletek
Vezetői értekezlet

A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a belépés és benntartózkodás
rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel.

3.3.1. Általános szabályok
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet:



Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az iskolákban a gyermeket hozó
és a tanuló elvitelére jogosult személy az erre szükséges időtartamig.
Az intézményben tartózkodó személy az iskola munkarendjét semmilyen formában
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nem zavarhatja.
Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozója, dolgozói a házirendben meghatározott
rend szerint tartanak ügyeletet.


Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményekben a gyermeket
hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitva-

tartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint minden
más személy.
A külön engedélyt az intézmény valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való
tartózkodáskor.
A fegyverneki tagintézményekben az iskola a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét kapuzárással vagy portaszolgálattal biztosítja. A portaszolgálat működését a Házirend tartalmazza.
Nem jogviszonyban állók benntartózkodása, fogadása
A intézménybe belépő látogató az engedélykérés során köteles megnevezni a látogatott személyt vagy jövetele célját, és az épületben tartózkodás várható időtartamát.
Azok számára, akik nem állnak jogviszonyban az intézményekkel, a belépés és benntartózkodás rendjét az intézményegységek, tagintézmények szabályozzák.
A benntartózkodás szabályait az egységekben kifüggesztett házirendek tartalmazzák.

3.4.

Az igazgató vagy igazgató-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az igazgató vagy igazgatóhelyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjére vonatkozó rendelkezéseket.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy
ő, vagy helyettese akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák:
Ha egyértelművé válik, hogy
 az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. beteg47

sége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az
igazgató-helyettesnek kell ellátnia


az igazgató helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó teendőket
akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az igazgató helyettesi feladatokat a jelen szabályzat 2.5.4.. pontjában rögzített
helyettesítési rend szerint kell ellátni.

Az intézmény-egységek / tagintézmények vezetőinek helyettesítési rendjét jelen szabályzat
2.5.4. pontja szabályozza.

3.4.1. A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó általános előírások:






3.5.

A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett.
A helyettesek csak olyan ügyekben járhatnak el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásban felhatalmazást kaptak.
A helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá
a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a nevelőtestület feladatkörébe
tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket.
Az intézmény a közoktatásról szóló törvény 57. § (4) bekezdésének figyelembe vételével
szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. Ezt részletesen a jelen szabályzat 4. pontja taglalja.

3.5.1. A nevelőtestület és működési rendje
A nevelőtestület
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A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus.
A nevelőtestület feladata és jogai
A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes
megvalósítása - ezáltal a gyermekek/tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő
jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési
joga szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban.
A nevelőtestület döntési jogköre:






a Pedagógiai Program elfogadása,
az SZMSZ és a Házirend elfogadása,
a nevelési év/tanév munkatervének jóváhagyása,
átfogó értékelések és beszámolók elfogadása,
a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása,








a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás,
az igazgatói programok szakmai véleményezése,
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
a diákönkormányzat működésének jóváhagyása,
saját feladatainak és jogainak részleges átruházása
jogszabályokban meghatározott más ügyekben eljárni.

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről,
amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
Véleménynyilvánítási jogköre:


a Pedagógiai Program elfogadása,




nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
a tantárgyfelosztás elfogadása előtt,





az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,
az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt,
az intézmény költségvetésében szakmai célra rendelkezésre álló pénzeszközök
felhasználásának megszervezésében,
az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,
az iskolai felvételi követelmények meghatározásnál,
más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben.
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A nevelőtestület értekezletei
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében értekezleteket tart a tanév során. Az értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti.
A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók - iskolaszék, diákönkormányzat, stb. - képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestület
döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba lépését
és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal.
A tanév rendes értekezletei az alábbiak:

tanévnyitó értekezlet,

félévi és év végi osztályozó értekezlet (intézményegységenként),

őszi nevelési értekezlet (intézményegységenként),




tavaszi nevelési értekezlet (intézményegységenként),
félévzáró értekezlet,
tanévzáró értekezlet.

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint
a közalkalmazotti tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja.
A nevelőtestület döntései és határozatai
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak
kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt.
A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét az iskolatitkár
vezeti. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül
két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.

3.6.

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok
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A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az ünnepélyek, megemlékezések
rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat.
3.6.1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje

A hagyományápolás célja és külsőségei
A valahová tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és folytonosságot teremt a gyermekintézményeink mindennapi életében. Intézményünk tudatosan ápolja, őrzi, és folyamatosan bővíti hagyományait.
Az intézményegységek eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése,
valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden
tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket,
időpontokat, valamint a felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza
meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre való színvonalas felkészítés és
felkészülés - a képességeket és a rátermettséget figyelembe véve - egyenletes terhelést
adjon a pedagógusoknak és a tanulóknak egyaránt.
A nemzeti ünnepélyek és megemlékezése rendezése és megtartása a gyermekek/tanulók
nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti.
Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet
formálást, a közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre
nevelik.
Intézményi szintű ünnepélyek


Március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója,


Október 23-a, a köztársaság kikiáltásának évfordulója,

Október 6-a, nemzeti emléknap.
Az intézmény hagyományos rendezvényei
Az iskola névadójának személyével kapcsolatos rendezvények:

Orczy Napok

Móra Napok

Szalai Napok
Egyéb rendezvények:
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 tanévnyitó ünnepély
 tanévzáró ünnepély
 szalagavató bál
 ballagási ünnepély
 karácsonyi ünnepély
 farsangi bál
 alapítványi bál
 gyermeknap
3.6.2. Az iskolai ünnepélyeken ajánlott viselet
Az intézmény ünnepélyein a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában kell
megjelenniük kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő eseményei
vagy követésre méltó személyei iránt.
Az ünnepi egyenruha a lányok részére sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz; a fiúk részére sötét nadrág, fehér ing.
A pedagógusok öltözete az alkalomnak megfelelő ünnepi öltözék.
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata.
A hagyományápolás eszközei: ünnepségek, rendezvények, egyéb kulturális versenyek, egyéb
sport versenyek, egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.).
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, és gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.

3.7.

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét.
Az intézmény a fenntartó és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodása alapján
ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként biztosítja a tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét.
Az egészségügyi ellátást biztosító gyermekorvos munkatervet készít, a védőnőkön keresztül
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tartja a kapcsolatot az iskola vezetőségével. Előre ütemezve végzi a szűrővizsgálatokat és a
védőoltásokat.
A gyermekorvosi rendelőben a rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek a tanulók.
Ezen túlmenően a védőnők fogadják a gyerekeket egészségügyi problémáikkal. A tanulók és
az óvodás gyermekek félévente fogorvosi szűrővizsgálaton vesznek részt.
Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített megelőző orvosi intézkedéseket és
szűrővizsgálatokat tartalmaz.
A szűrővizsgálatok tanítási időben a védőnő, pedagógus vagy a pedagógiai asszisztens felügyelete mellett történnek.
Az intézmény felnőtt dolgozói részére a foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló törvény
keretében üzemorvosi ellátást biztosít. Ő végzi el a törvényben előírt rendszeres szűréseket
is.

3.8.

Az intézményi védő, óvó előírások

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az intézményi védő, óvó előírásokat.
3.8.1. Általános előírások
Balesetvédelmi oktatás
Az iskolában az osztályfőnökök az első tanítási napon balesetvédelmi oktatásban részesítik a
gyermekeket/tanulókat. Témák:

Helyes közlekedés az utcán.

Baleseti veszélyforrások az iskolában.



Védekezés a balesetek ellen.
Mi a teendő baleset esetén





Az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás.
A foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások.
A tilos és az elvárható magatartásformák meghatározása, ismertetése.

A védő-óvó előírásokat a gyermekek/ tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. A balesetvédelmi oktatás tényét (tartalmát és időpontját) dokumentálni
kell. Az iskolákban az osztály- illetve foglalkozási-naplókban kell rögzíteni.
Az iskolák házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.
Tantárgyakkal kapcsolatos balesetek
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Az iskolákban testnevelés, technika-háztartástan, fizika, kémia és informatika órákon a tanév
elején a tantárggyal kapcsolatos baleseti veszélyekről tájékoztatni kell a tanulókat. Ennek
időpontját a naplóban rögzíteni kell. Minden - fenti tantárgyat tanító - szaktanárnak rendelkeznie kell az erre vonatkozó írásos balesetvédelmi anyaggal.
Tanítási szünetekre balesetvédelmi oktatás
A téli, tavaszi és nyári szünetek előtti héten megismételjük az oktatást az évszak adta veszélyforrások előtérbe helyezésével.
Tanulmányi kirándulások előtti balesetvédelmi oktatás
Tanulmányi kirándulások előtt az osztályfőnöknek/szervező pedagógusnak balesetvédelmi
oktatást kell tartani. Ezt az erre alkalmas formanyomtatványon dokumentálni kell.
Az intézmény dolgozóinak teendői baleset bekövetkezésekor
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:


a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia,




illetve gondoskodnia kell a sérült/beteg az orvoshoz történő elszállításáról
a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni,
minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az
intézményegység vezetőjének aki köteles tájékoztatni az iskola igazgatóját.

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell
vennie.
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit
tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor
feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
Az iskolában történt mindenféle balesetről, sérülésről feljegyzést kell készíteni, és ki kell
vizsgálni. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogyan lett volna
elkerülhető a baleset.
A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tennie a hasonló balesetek
megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
A gyermek/tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabály alapján
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Ha bármilyen okból 3 napon túl gyógyuló baleset következett be az iskolában, a
balesetet a felügyelő vagy órát tartó pedagógusnak jelenteni kell az intézményegységvezetőnek, aki jelenti ezt az igazgatónak vagy az általános helyettesének és a
munkavédelmi felelősnek. A baleset körülményeit haladéktalanul ki kell vizsgálni,
arról jegyzőkönyvet kell felvenni 5 példányban. A jegyzőkönyv 1 példányát a
tanulónak kell adni.





A súlyos balesetet az intézménynek telefonon, személyesen, vagy telefaxon azonnal
jelenteni kell a fenntartónak.
Súlyos az a baleset, amely halálos, életveszélyes, az érzékelő-képesség,
beszélőképesség elvesztését okozza, vagy torzulást, bénulást, csonkulást eredményez.
Az iskolavezetés lehetővé teszi a balesetek kivizsgálást a szülői szervezet és a DÖK
részére.

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az iskolák működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
intézményegységek óvodásainak/tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen




a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz),
a tűz,
a robbanással történő fenyegetés.

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézményegység, tagintézmény vezetőjével, illetve
valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Az eseményről azonnal értesíteni kell az
igazgatót, vagy az általános igazgatóhelyettest.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:

igazgató,

gazdasági igazgatóhelyettes

általános igazgatóhelyettes,

intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők,

munkavédelmi felelős.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:



a fenntartókat,
tűz esetén a tűzoltóságot,
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robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén a mentőket,


egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa-elhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.
Az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell. A jelzés: folyamatosan tartó szaggatott
csengetés, áramkiesés esetén kolompolás, vagy sípolás. Ezután haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A gyermek/tanulócsoportoknak a "Tűzriadó terv"
alapján kell elhagyniuk az épületet.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:

Az épületből minden gyermeknek/tanulónak távoznia kell, ezért az órát, a foglalkozást tartó nevelőnek a tantermeken kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell. A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell.


A gyermekeke/tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre
történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia.
Az intézményegység-vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős személynek a
veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:

a "Tűzriadó terv"-ben szereplő kijáratok kinyitásáról,

a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,

a vízszerzési helyek szabaddá tételétől,

az elsősegélynyújtás megszervezéséről,

a rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,
tűzszerészek, stb.) fogadásáról.
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófa elhárító szerv vezetőjét az intézményegység vezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:






a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
az épület kiürítéséről

A rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek helyszínre érkezését követően a szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkednie az intézmény vezetőjének.
Az illetékes szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles
betartani.
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3.9.

A létesítmények és helyiségek használati rendje

Az épület egészére vonatkozó rendszabályok
Az épület rendje
Az épületek főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben a Magyar Köztársaság címerét kell
elhelyezni. Az épületek lobogózása az intézményegység-vezető és a tagintézmény-vezetők
feladata.
Az adott közoktatási intézmény teljes területén, az épületben és az udvarokon tartózkodó
minden személy köteles:





A közösségi tulajdont védeni.
A berendezéseket rendeltetésszerűen használni.
Az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni.
Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni.

 A tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni.
 A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.
Biztonsági rendszabályok
Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott csoportszobákat, tantermeket, szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket és egyéb helyiségeket.
A gazdasági igazgatóhelyettes feladata, hogy az udvar bejárati ajtaja és a kapuk zárva legyenek, hogy illetéktelen személyek azokon át se juthassanak az intézmények területére. Gondoskodik továbbá a zárak használhatóságáról. A bezárt termek kulcsát a portára, a nevelői
szobába, illetve a gazdasági irodába kell leadni.
Az osztálytermeket az utolsó órát tartó nevelő, szaktanár, vagy az általa megbízott tanuló
zárja be. A tantermek zárását tanítási idő után az intézményegység-vezető, az épület
nyitvatartási ideje után a takarítók és a karbantartó ellenőrzik, akiknek feladatuk az
elektromos berendezések áramtalanítása is.
Az iskolai könyvtárat a könyvtáros kezeli, értékéről köteles elszámolni. A könyvtár
kulcsának megőrzése is az ő feladata. A könyvtárhelyiségben csak felügyelettel, a
nyitvatartási időben tartózkodhatnak a tanulók.
Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje
A közoktatási intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, melynek egyik fő formája az ingatlanvagyon bérbeadása.
Az intézményegységek helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról – ha az nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátást – az intézményegység-vezetők véleményének kikérésével az
igazgató dönt.
Az intézmény helyiségeit tartósan bérbe vevők az intézménnyel kötött megállapodásban lefektetettek szerint, az alkalmanként bérbe vevők az igazgatóval, gazdasági vezetővel történt
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előzetes egyeztetés szerint járnak el.
Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési kötelezettségét. A terembérlőnek a bérbeadásra kijelölt termet a kijelölt technikai dolgozó nyitja ki a bérleti szerződésben megjelölt időtartamra.

3.9.2. A helyiségek és berendezésük használati rendje
Az alkalmazottak helyiséghasználata
A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és olyan módon
használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény
egyéb feladatainak ellátását.
Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az iskola
helyiségeit, ezt az igazgatótól írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának
megjelölésével.
A tanulók helyiséghasználata
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és
azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a
terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak - kizárólag a szaktanárok jelenlétében.
A szertáros feladatkört ellátó tanulók a szaktanár tudtával egyéb engedélyezett időpontban is
lehetnek a szaktanteremben. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy
engedélyezett program keretében tartózkodhat az iskolában - a Házirend betartásával.
A szaktantermek használati rendje
A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, a nyelvi laboratóriumban, az informatika teremben, a tanműhelyben, tankonyhában - jól látható helyen - külön helyiséghasználati rendet kell kifüggeszteni.
A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményegységvezető hagyja jóvá. A helyiség-használati rend a következőket tartalmazza:

szaktanterem típusa, neve,

terem felelősének neve és beosztása,

helyiségben tartózkodás rendje,

használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása

berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása.
A berendezések használata
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból
a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak.
Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem
felelősének (szertáros pedagógus, osztályfőnök) engedélyéhez kötött. A szaktantermek
58

felszerelési tárgyainak használata - oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések,
stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. Ha közalkalmazott kölcsönbe
szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell kérvényeznie. A
kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell
aláírni. A kiviteli engedély csak az igazgató és a gazdaságvezető együttes aláírásával
érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két
példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a gazdasági irodába kell leadni és
iktatni, másik példánya az intézményegység-vezetőnél marad.
Karbantartás és kártérítés
A karbantartók felelősek a tantermek, szaktantermek, előadók, laboratóriumok, tornatermek
és más helyiségek balesetmentes használhatóságáért.
Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles az intézményegység-vezetők, illetve a gazdasági igazgatóhelyettes tudomására hozni. A hibás eszközöket a gazdasági irodán
le kell adni a hiba megjelölésével. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.
Az intézmény területén az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett kárt
a károkozónak meg kell térítenie. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a
szülőt értesíteni. A gazdasági igazgatóhelyettes feladata a kár felmérése, és a kártérítés szülővel, gondviselővel történő rendeztetése.
A közös terek használata
A közös terek használatáról az igazgató dönt.
Az intézmény helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazás ellenében, terembérleti szerződéssel történik, az Önköltség-számítási szabályzatban előírtak figyelembevételével.
A Házirend tartalmazza az intézményegységek használatába lévő létesítmények és helyiségek használati rendjét.

3.10. A tankönyvellátás rendje
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendjét.
Iskolánkban az oktató munka során lehetőleg olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, stb.) használunk a tananyag feldolgozására, melyet az OM tankönyvvé
nyilvánított, és a kerettantervi követelményeknek megfelel. E kínálatból nevelőtestületünk
tagjai az általuk legmegfelelőbbnek tartott tankönyvet választhatják. Az ettől a kritériumtól
eltérő nyomtatott taneszközöket csak az Iskolaszék beleegyezésével lehet használni. Tan59

könyvváltás esetén a munkaközösség a váltás szükségességét indokolni köteles.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
tanulói taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg az iskola helyi tanterve
alapján. Az évfolyamonkénti taneszközök listáját az iskola nyilvánosságra hozza. A taneszközök beszerzése a szülők kötelessége.
A taneszközök kiválasztásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:


Legyenek praktikusak és több éven át használhatók!



Áruk ne legyen túlzottan megterhelő!

A tankönyvkiválasztás elvei:


Feleljen meg iskolánk helyi tantervének. Tartalmazza a képességfejlesztés és az
egyéni munka lehetőségeit, feleljen meg az önálló munka didaktikai alapelveinek.
Ennek érdekében:


Szerkezete legyen világos és egyszerű!



Motiváljon, keltse fel a gyerek érdeklődését!



Szövege az életkornak megfelelő fogalmazású legyen!



Ábrái, betűmérete, szerkesztése segítse az önálló ismeretszerzést!



Adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre!



Adjon mintát az önálló feladatmegoldásokra!



A tankönyvcsaládhoz azonos elvek alapján mérőlap készüljön!

Az ingyenes tankönyveket a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a 2004. évi XVII. törvénnyel módosítva) szerint kezeljük.

3.11. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség rendje

Intézményünkben a 2007.CLII. törvényben foglaltak alapján a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség a költségvetési pénzeszközök feletti javaslattételi, döntési, ellenőrzési
joggal való rendelkező munkaköri feladatuk következményeként a következő közalkalmazottakra terjed ki:
 igazgató,





általános igazgatóhelyettes,
tagintézmény vezetők,
gazdasági vezető,
pénztáros,

 iskolatitkárok.
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Vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége
1.) Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettség keletkezik:
 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte,
munka- vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően
 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munkavagy feladatkör megszűnését követő harminc napon belül,
 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munkavagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően.
 a vagyonnyilatkozat-tétel évente esedékes,
 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget esedékessége évében június 30-ig kell teljesíteni.
2.)Nem kell vagyonnyilatkozatot tenni:
 a közalkalmazottnak a beosztásának, munka- vagy feladatkörének megváltozása, továbbá jogviszonyának megszűnése és egyidejűleg új jogviszony létesítése esetén, ha
a korábbi és az új jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör is vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget alapoz meg,
 a foglalkoztatására irányuló jogviszony áthelyezéssel történő megszűnésekor, feltéve,
hogy az áthelyezés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörbe, illetve
feladatkörbe történik.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel érintett jogviszony létrehozása
 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállása esetén a vagyonnyilatkozat teljesítéséig és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség nem teljesítéséből fakadó tilalom
fennállása alatt nem lehet létrehozni foglalkozatásra irányuló jogviszonyt.
 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakör, beosztás vagy feladatkör a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséig, a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség megszegése miatti tilalom fennállása alatt nem látható el, arra kötelezettet kinevezni, megbízni vagy vele más szerződéses jogviszonyt létrehozni nem
lehet.
A vagyonnyilatkozat őrzése
A vagyonnyilatkozat őrzését intézményünkben a munkáltatói jogkör gyakorlója, az igazgató
látja el. Az igazgató vagyonnyilatkozat-tételével való teendőket a kinevezője, az önkormányzat látja el.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az teljesíti, aki annak esedékességekor valós
tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
 A valós tartalom megállapítására a vagyonnyilatkozat őrzéséért felelős személy jogosult, ha vagyongyarapodási vizsgálatot kezdeményeztek.
 A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári
évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni.
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A vagyonnyilatkozat tartalmazza:
 a kötelezett nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, valamint a munkáltatójára vonatkozó adatokat,
 a kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozójának nevét, születési helyét, idejét,
anyja nevét,
 a kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója jövedelmi, érdekeltségi és
vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat.
Az őrzésért felelős köteles a kötelezettet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és esedékességének időpontjáról az esedékességet - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget keletkező jogviszony, beosztás létesítése, munka-vagy feladatkör betöltése kivételével
legalább 30 nappal - megelőzően tájékoztatni.
E tájékoztatás tartalmazza:
 a törvény szerinti nyomtatványt,
 a nyomtatvány kitöltéshez szükséges írásbeli útmutatást,
 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeire való
figyelmeztetést.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei:
 Annak, aki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó megbízását vagy jogviszonyát
meg kell szüntetni, és a jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati
jogviszonyt nem létesíthet, valamint az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem
láthat el.
 Ha vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését a költségvetési pénzeszközök
feletti javaslattételi, döntési, ellenőrzési jogosult tagadja meg, a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó jogviszonya vagy megbízatása e törvény erejénél
fogva szűnik meg. Erről az őrzésért felelős a megtagadást bekövetkezésétől számított
három munkanapon belül értesíti a kötelezettet.
 Ha kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, az őrzésért felelős köteles írásban felszólítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon
belül teljesítse.
 Ha a felszólítási határidő eredménytelenül telik el, azt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadásának kell tekinteni, kivéve, ha a kötelezett a kötelezettségének
önhibáján kívül nem tudott eleget tenni.
 Az akadály megszűnését követő nyolc napon belül köteles a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tenni, ennek elmulasztását a vagyonnyilatkozat-tétel megtagadásának kell tekinteni.
A vagyonnyilatkozat-tétel formai követelményei
 A vagyonnyilatkozatot két példányban kell kitölteni és a kötelezett által valamennyi
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oldalán aláírva, példányonként külön-külön zárt borítékban kell elhelyezni.
 A vagyonnyilatkozatot elektronikus úton is ki lehet tölteni.
 A nyilatkozó és az őrzésért felelős a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett
aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt borítékban került
sor.
 Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja el.
 A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, másik példányát az őrzésért felelős azt elkülönítetten kezeli.
 A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat-a nyilatkozó és az őrzésért felelős példányát is-csak a vagyonosodási vizsgálat során eljáró szerv bonthatja fel.
 A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó további szabályokat az őrzésért felelős a „Személyes Adatok Védelmi Szabályzatában” állapítja meg.
 Ha vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnt, vagy a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat általa őrzött példányát nyolc
napon belül a kötelezettnek visszaadja.
 Ha az áthelyezéskor a vagyonnyilatkozatra kötelezett, az őrzésért felelőst tájékoztatja
arról, hogy az előző munkaviszonyában érvényes vagyonnyilatkozatot tett az őrzésért
korábban felelősnél a vagyonnyilatkozat átadását kezdeményezi, aki a kezdeményezésnek haladéktalanul eleget kell, hogy tegyen.
 A vagyonnyilatkozatot a 2007. évi CLII. törvény mellékletét képező nyomtatványminták alapján kell megtenni.
A vagyongyarapodási vizsgálat
 Az ellenőrzési eljárás kezdeményezése előtt az őrzésért felelős a nyilatkozattételre
kötelezettet meghallgatja, ha vagyoni helyzetére vonatkozóan valamely bejelentés
szerint alaposan feltehető, hogy a vagyongyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettségét megalapozó jogviszonyából, illetve az őrzésért felelős által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelem alapján nem igazolható.
 Nem lehet meghallgatást sem kezdeményezni, ha a bejelentő névtelen, illetve a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, melyet az őrzésért felelős már korábbi meghallgatás során tisztázott.
 A meghallgatásra az érdekképviselet jelenlétében jegyzőkönyvvezetés mellett kerül
sor.
 A meghallgatásra vonatkozó további szabályokat az őrzésért felelős személy szabályzatban, az érdekképviselettel egyeztetve állapítja meg.
 Az őrzésért felelős a meghallgatást követően - a vagyonnyilatkozat haladéktalan
megküldésével - az állami adóhatóságnál a kötelezett és a vele egy háztartásban élő
hozzátartozója vagyongyarapodásának az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
vizsgálatát kezdeményezi, ha a meghallgatási eljárás során a bejelentésben szereplő
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tények, adatok, körülmények nem tisztázódtak hitelt érdemlően.
 Az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat megküldésével az állami adóhatóságnál a kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodásának vizsgálatát kezdeményezheti akkor is, ha a kötelezett vagyongyarapodása a bejelentési kötelezettség alá eső tevékenységből származik, de a kötelezett a bejelentést elmulasztotta.
 Az állami adóhatóság a jogerős határozat megküldésével, valamint a vagyonnyilatkozatok visszaküldésével értesíti az őrzésért felelőst.
 Ha a kötelezett a vagyongyarapodási vizsgálat jogerős határozata megállapítása ellen
bírósági felülvizsgálata iránt pert indított, erről az őrzésért felelőst a keresetlevél egy
példányának megküldésével értesíti.
 Ha a vagyongyarapodási vizsgálat során az állami adóhatóság által megállapított öszszeg meghaladja a vagyonnyilatkozat-tétel évét megelőző év első napján érvényes
kötelező legkisebb munkabér havi összege húszszorosát, az állami adóhatóság, illetve
- ha annak bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték - a bíróság határozatának az őrzésért felelős általi kézhezvételtől számított második hónap első napján
 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszonya vagy megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik, amely tényről az őrzésért felelős három munkanapon belül értesíti a kötelezettet.
 A megszüntetés alkalmazásától az őrzésért felelős eltekint, ha a kötelezett bizonyítja,
hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható.
 Az a kötelezett, akinek jogviszonya a vagyongyarapodási vizsgálat eredményeként
szűnt meg, három évig e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el.

4. Az intézmény kapcsolattartási rendje
4.1. A tagintézményekkel, intézményegységekkel való kapcsolattartás
rendje
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendjét.
4.1.1. A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények
Az intézménynek a tagintézményekkel/intézményegységekkel folyamatos, napi kapcsolatot
kell fenntartania. A napi kapcsolattartásnál az igazgató és a tagintézmény/intézményegység
vezetőnek is kezdeményeznie kell a kapcsolat felvételt. Az igazgató a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt, hogy:

az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva a tagintéz64

ményt/intézményegységet, illetve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem
érheti,


az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy a
tagintézmény/intézményegység is megfelelő súlyt kapjon.
A tagintézmény/intézményegység vezetői kötelesek minden igazgatói jogkörrel kapcsolatos
fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az igazgató felé.
4.1.2. A kapcsolattartás formái






személyes megbeszélés, tájékoztatás,
telefonos egyeztetés, jelzés,
írásos tájékoztatás,
értekezlet,
a tagintézmény ellenőrzése,

 valamint a 2. pontban ismertetett fórumok, szervezeti formák.

4.2. Az intézményi közösségek, jogaik és kapcsolattartásuk
4.2.1. Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje
Közalkalmazottak
Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a Munka Törvénykönyve mellett a Közalkalmazotti Törvény szabályozza. Az
alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktatónevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott.
A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével az SZMSZ
önálló fejezete foglalkozik.
Az alkalmazotti közösségek jogai
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.
Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell.
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A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult
személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért.
A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egyszemélyben - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50 % + l fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott
közösségi képviselők segítségével - az igazgató fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző
formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.
A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, intézményi gyűlések, stb. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni.
A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és
véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az igazgató akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály
előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti
közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

4.2.2. A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje
Az osztályközösségek és tanulócsoportok
Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatározott,
az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll.
Az osztályfőnököt az intézményegység-vezető, vagy tagintézmény-vezetők javaslatát
figyelembe véve az igazgató bízza meg. Lehetőség szerint teret kell adni a szülők részére,
hogy gyakorolják a pedagógusválasztás jogát. Az osztályfőnök jogosult - az
osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására - az osztályban tanító pedagógusok
osztályértekezletét összehívni.
Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon,
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amelyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám (idegen nyelv,
technika, informatika). A tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jellege vagy a tanrend
szervezése indokolja.
Diákönkormányzat
Az intézményegységekben az osztályok választott képviselőiből álló tanács gyakorolja a tanulók egészét vagy nagyobb csoportját érintő kérdések véleményezési jogát. Információt
közvetít a tanulóközösségek és a nevelőtestület között. Munkáját saját munkaterv alapján
szervezi, tevékenységét általuk felkért és az iskolaigazgató által megbízott pedagógus segíti.
A diákközgyűlés
Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait.
A diákközgyűlés az adott intézményegység/tagintézmény vezetője által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább
egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani, amelyen az intézményegység/tagintézmény tanulói, vagy - a diákönkormányzat döntése alapján - a diákok küldöttei vesznek részt. Az
igazgató vagy általános helyettese a közgyűlésen részt vesz. A diákközgyűlés napirendjét a
közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
A diákközgyűlésen az intézményegység/tagintézmény vezetője és a diák-önkormányzati vezetők beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok
helyzetéről, érvényesüléséről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire a tagintézmény-vezetőknek 30 napon belül választ kell adniuk. Rendkívüli
diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az intézményegységvezetők kezdeményezik.
A tanulók tájékoztatásának rendje, formái
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.
 Az iskola igazgatója vagy helyettesei legalább évente egyszer a diákközgyűlésen,



valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
a diákönkormányzat vezetője kéthavonta egyszer a diákönkormányzat
vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan tájékoztatni kell szóban és írásban.
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A tanulók kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézményegységek vezetőségével, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel, a szülői szervezettel és az igazgatóval.
Az intézményi dokumentumok nyilvánossága
Az iskola azon dokumentumai, illetve azon részei, amelyek a tanulókra vonatkoznak:





a Pedagógiai Program
a Szervezeti és Működési Szabályzat
a Házirend
az éves munkaterv az első tanítási napon, illetve osztályfőnöki órákon kerülnek
ismertetésre.

A Házirendet (annak kivonatát) az iskolába belépő új tanulók megkapják.
A fentebb felsorolt dokumentumok nyilvánosak, minden tanuló számára hozzáférhetőek.
Ezek egy-egy példánya megtalálható:





az iskola igazgatójánál,
az iskola irattárában,
az iskola könyvtárában,
az iskola honlapján.

4.2.3. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje
Az általános iskola intézményegység tagintézményeiben különböző szakmai munkaközösségek működnek. Az SZMSZ 2.1.2. pontja tartalmazza az intézményegységek közötti szervezetek létét. A szakmai munkaközösségek évente egy alkalommal kötelezően, ezen felül
szükség esetén bármikor végezhetnek intézményi szintű szakmai jellegű szervezési, elemzési, ellenőrzési munkát. A munkaközösségek a pedagógusok minősítési és értékelési rendszer
működtetéséhez az egyes pedagógusok minősítésekor képviselőt delegálnak az értékelő csoportba.

4.3. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje,
formája, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje

A kapcsolattartás rendjét, formáját, a vezetők közötti feladatmegosztást és a szervezeti egységek kapcsolattartásának rendjét e szabályzat 2. és 3., valamint a 6. és 7. fejezeti rögzítik.
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4.4. A vezetők és az iskolai szülői szervezetet (közösség) közötti kapcsolattartás formája

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a vezetők és az iskolaszék, valamint az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendjét.
4.4.1. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje
Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői
szervezetet hozhatnak létre. A szülői munkaközösség elnökeivel az intézményegység-vezető,
a tagintézmény-vezetők, az igazgató és általános helyettese tart kapcsolatot. Az SZMK részére évente egy alkalommal az intézményvezetés tájékoztatást tart. Az osztályok szülői
munkaközösségi tagjaival az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. A kapcsolattartás formái
az értekezlet, a szülői értekezlet, a fogadóóra és a családlátogatás. Az integrációs és képesség-kibontakoztató program keretében az érintett nevelők 3 havonkénti esetmegbeszélést tartanak.
4.4.2. A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás rendje
Az iskolaszékkel való együttműködés szervezése az igazgató feladata. Az iskola igazgatója
és az iskolaszék elnöke az együttműködés formáját és tartalmát évente az iskolai munkaterv,
illetve az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítja meg. Az iskolaszék képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjának tárgyalásához, amelyekben az iskolaszéknek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van. Ha az iskolaszék
az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a
nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról,
illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik.

4.5. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a
gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást
biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a külső kapcsolatok rendszerét,
formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti szolgáltatóval, valamint az iskola egészségügyi
ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást.
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4.5.1. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere
A külső kapcsolatok célja, formája és módja
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi- és szociális ellátása, valamint a továbbtanulás, a pályaválasztás és a szakképzés érdekében és egyéb
ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel.
A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival meghívás vagy egyéb értesítés alapján.
A kapcsolattartás formái és módjai:




közös értekezletek tartása,
szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,
módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása,





közös ünnepélyek rendezése,
intézményi rendezvények látogatása,
hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon.

4.5.2. Rendszeres külső kapcsolatok
Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart
számos szervezettel. Napi munkakapcsolat köti a közös fenntartásban működő intézményekhez és szervezetekhez.
Az intézmény a következő szervezetekkel áll kapcsolatban:

a fenntartóval,







a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel,
a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel,
a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal,
nevelési tanácsadó szolgálattal és a szakszolgálattal,
a művelődési házzal és a könyvtárral,
a történelmi egyházak szervezeteivel,




az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,
a település egyéb lakosaival,



egyéb szervezetekkel.

A gyermekvédelmi hatóságokkal és a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatot a gyermekvédelmi felelősök tartják. A szolgálat munkájáról tájékoztatják a pedagógusokat és szülőket.
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A fenntartóval való kapcsolat:
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed
ki:






az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,
az intézmény tevékenységi körének módosítására,
az intézmény nevének megállapítására, az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható
kedvezményekre stb.),
az intézmény ellenőrzésére:
o gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,
o szakmai munka eredményessége tekintetében,

o az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint
o a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében,
o az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti az intézményi SZMSZ és Házirend jóváhagyása
és módosítása, a Pedagógiai Programja jóváhagyása tekintetében.
A fenntartóval való kapcsolattartás formái:
 szóbeli tájékoztatás adása,
 írásbeli beszámoló adása,
 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
 speciális információ-szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint
szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.
Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás
Az intézmény más oktatási intézményekkel szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegű kapcsolatot alakíthat ki. Formái rendezvények, versenyek. A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba adásakor.
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a
támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, a támogatással
megvalósítandó elképzeléséről és annak előnyeiről. Az intézmény a kapott támogatásról és
annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezet, hogy abból a támogatás felhasználásának
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módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható, a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen.
A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai
eszközökkel nem tudja megszüntetni.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:




a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja,
esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,
előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális
és sport tevékenység jellemző. A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg.
Az intézmény különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot,
illetve tagja szakmai egyesületeknek.
Az igazgató és helyettesei szervezik a kapcsolattartást az intézménnyel kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal.

5. Aláírási, pecséthasználati és munkáltatói jogkör
5.1. Jognyilatkozatok
Az intézményt a közoktatási intézmény igazgatója képviseli. Az igazgató e jogkört az ügyek
meghatározott csoportjára nézve –az SZMSZ rendelkezés szerint –az intézmény adott dolgozójára átruházhatja.
Cégjegyzés: Az intézmény nevében tett írásbeli jognyilatkozat meghatározott formában történő megtétele a cégjegyzés (cégszerű aláírás).
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A cégszerű aláírás (cégjegyzés) formája: az intézmény képviseletére jogosult az intézmény
cégnevéhez (körbélyegző használatával) saját névaláírását csatolja.
1.
Az intézmény-egység és a tagintézmények saját szakmai feladataik ellátásához tartozó
valamennyi iratát az intézményegység-vezető, illetve a tagozatvezetők írják alá, az intézményegységi bélyegző egyidejű használatával. Az aláírás jogszerűségét jelen
SZMSZ, illetve egyedi speciális esetben az intézményegység-vezető, vagy tagintézmény vezető egyedi, írásbeli rendelkezése kiterjesztheti. Jogosulatlan aláírás és bélyegző használatából származó kárért az aláíró a felelős.
2.

Az intézmény, az intézményegység és valamennyi tagintézmény nevében kötelezettséget csak az igazgató vállalhat a gazdasági igazgató-helyettes ellenjegyzésével. Ettől eltérő bármilyen aláírás és bélyegző használat érvénytelen, az esetleges jogkövetkezmények az aláírót terhelik. Formája: intézményi körbélyegző és a fenti két személy együttes aláírása.

3.

Az intézményegységben és a tagintézményekben használt speciális bélyegzőkre vonatkozó egyedi szabályokat a használó intézmény dolgozza ki, betartásáért az intézményegység-vezető/tagintézmény-vezető felel.

5.1.1. Bélyegző nyilvántartás
Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot az intézmény igazgatója engedélyezi, írásos igénylés alapján. Az intézményi és intézményegységi bélyegzőkről (lenyomat
mintájuk, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) a titkárság – hitelesített nyilvántartó könyvben – nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik, vagy a bélyegző
elvész.
A nyilvántartás vezetéséért és annak naprakészségéért a titkárság vezetője a felelős.
Az intézményi és az intézményegységi bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni,
hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az intézményi és az intézményegységi/tagintézményi bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot
lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért.
Az intézményegységben/tagintézményekben használt speciális és egyéb bélyegzőket az adott
intézményegység tartja nyilván, (lenyomatuk mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével). Őrzésükről gondoskodik, jogosulatlan
használatukért az adott intézmény egység tagintézmény vezetője a felelős.
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5.1.2. Értelmező rendelkezések
Intézményi bélyegző: szabványméretű, kör alakú bélyegző
Szövege: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Fegyvernek, Felszabadulás út 165., közepén a magyar címer.


Az 1-es sorszámú bélyegzőt az igazgató használja



A 2-es sorszámú bélyegzőt az iskolatitkár használja



A 3-as sorszámú bélyegzőt - kizárólag a tanügyigazgatási dokumentumok bélyegzése
céljából – az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény használja. A bélyegző az
igazgató vagy az általános igazgató-helyettes aláírásával érvényes.



A 4-es sorszámú bélyegzőt - kizárólag a tanügyigazgatási dokumentumok bélyegzése
céljából – a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény használja. A bélyegző az
igazgató vagy az általános igazgató-helyettes aláírásával érvényes.



Az 5-ös sorszámú bélyegzőt - kizárólag a tanügyigazgatási dokumentumok bélyegzése céljából – a Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény használja. A bélyegző
az igazgató vagy az általános igazgató-helyettes aláírásával érvényes.



A 6-os sorszámú bélyegzőt - kizárólag a tanügyigazgatási dokumentumok bélyegzése
céljából – a kuncsorbai Általános Iskola Tagintézmény használja. A bélyegző az
igazgató vagy az általános igazgató-helyettes aláírásával érvényes.



A 7-es sorszámú bélyegzőt - kizárólag a tanügyigazgatási dokumentumok bélyegzése
céljából – a Szakiskola Intézményegység használja. A bélyegző az igazgató vagy az
általános igazgató-helyettes aláírásával érvényes.



A 8-as sorszámú bélyegzőt - kizárólag a tanügyigazgatási dokumentumok bélyegzése
céljából – az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység használja. A bélyegző az igazgató vagy az általános igazgató-helyettes aláírásával érvényes.


A 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os, 7-es, 8-as sorszámú bélyegzőt az intézményegységek, tagintézmények vezetői őrzik. Az egységek vezetői gondoskodnak a bélyegzők őrzéséről, a jogosulatlan
használatért felelősek.
Intézményegységi/tagintézményi bélyegzők: szabványméretű, kör alakú bélyegző
Szövege:Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +
az intézményegység/tagintézmény hivatalos elnevezése címmel, közepén a magyar címerrel.

Speciális bélyegzők: amelyek használatára és annak körülményeire az általánostól eltérő,
egyedi szabályok vonatkoznak, pl. év végi bejegyzések során használt bélyegző, adószámot
74

tartalmazó szögletes bélyegző, stb.

Intézményegység/tagintézmények saját szakmai feladatai: a szakmai munkájukat meghatározó törvények, rendelkezések, utasítások szerinti feladatok.

Kötelezettségvállalás: az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat nevében, feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési
kötelezettség vállalása.

Ellenjegyzés: a rendelkezésre, illetve a kifizetés időpontjában rendelkezésre álló fedezet biztosítása és a gazdálkodási szabályok betartása.

Irat: minden olyan az intézményegység működésével kapcsolatban készült szöveg, számadatsor, térkép stb., amely bármilyen anyagon, alakban és bármely eszköz felhasználásával
készült.

5.2. A munkáltatói jogkör gyakorlása
A munkáltatói jogkör gyakorlója.: az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
A jogkör gyakorlásánál az igazgató az intézményfenntartói társulási megállapodással összhangban a helyettesei véleményét kikéri.

5.2.1. Az igazgató által közvetlenül gyakorolt munkáltatói jogok:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

az intézmény alkalmazottai

Munkakör

+

+

+

+

+

+

+

+

általános igazgatóhelyettes

+

+

+

+

+

+

+

+

gazdasági igazgatóhelyettes

+

+

+

+

+

+

+

+

intézményegység-vezető

+

+

+

+

+

+

+

+

tagintézmény-vezetők

+

+

+

+

+

+

+

+

gyakorlati oktatásvezető

+

+

+

+

+

+

+

+

pedagógus alkalmazottak

+

+

+

+

+

+

+

+

pedagógiai munkát segítő alkalmazottak

+

+

+

+

+

+

+

+

technikai dolgozók

+

+

+

+

+

+

+

+
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A jogkörök:
1. Közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése
2. Közalkalmazotti jogviszony módosítása
3. Átsorolások
4. Jutalmazások
5. Büntetés, fegyelmi
6. Kártérítési kötelezés
7. Vezetői és egyéb megbízás adása és visszavonása
8. Minősítés

6. Záradék

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az iskola nevelőtestülete 2009. október 16-ai ülésén
elfogadta
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Iskolaszék 2009. szeptember 15-ei ülésén véleményezte és elfogadta.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az egyes egységek Diákönkormányzatai 2009. szeptember 14-ei és 15-ei ülésükön véleményezték és elfogadták.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a ……………../………….számú önkormányzati határozatával elfogadta.
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. október 1-én hatályba lép, ezzel egyidejűleg az Orczy
Anna Általános Iskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti.

Fegyvernek, 2009. október 1.

Ambrus Dénes
Igazgató
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7. Mellékletek
Az intézmény irányításának szervezeti struktúrája
Az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény szervezeti struktúrája
A Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény szervezeti struktúrája
A Szalai Sándor Általános Iskola és Szakiskola Tagintézmény Szervezeti Struktúrája
A kuncsorbai Általános Iskola Tagintézmény szervezeti struktúrája
A Szakiskola Intézményegység Szervezeti Struktúrája
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti Struktúrája
Az intézmény gazdasági irányításának szervezeti struktúrája
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…………………./2009.(IX.24.) sz.

határozati javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása.
Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete,
Örményes
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat
Képviselőtestülete a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és a mellékletét képező
Házirendjét a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. tv. 8. §. (2) bek. d.) pontja és az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 13/A.
§. (1) és (3) bek. alapján 2009. október 1-i hatálybalépéssel
jóváhagyja.
Egyidejűleg a 131/2007.(VI.5.) sz. határozattal elfogadott Szervezeti
és Működési Szabályzat és Házirend hatályát veszti.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Csorba Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Igazgatója
5.) Képviselőtestületek tagjai

-.-.-.-.-

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
T.56-556-010. Fax. 56-556-011.e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésére Fegyvernek
Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek Szervezeti és Működési
Szabályzatainak módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület április 30-i és június 11-i ülésen tárgyalta és elfogadta az önkormányzat
fenntartásában működő intézmények alapító okiratainak módosítását, melyet a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény alapján készítettünk el.
A jogszabályi változások miatt értelemszerűen - az Alapító Okiratok alapján - az
intézményeknek az SZMSZ-eket (ügyrendeket) is felül kellett vizsgálni az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 13/A pontja alapján. Az
intézmények elkészítették a módosításokat 2009. október 1-i hatályba lépéssel.
Azoknál az intézményeknél, ahol jelentősen több módosítás szükséges, a Szervezeti és
Működési Szabályzat hatályon kívül helyezésére és az új SZMSZ elfogadására teszünk
javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi
határozati javaslatokat fogadja el:
Fegyvernek, 2009. szeptember 16.

Huber Ferenc
polgármester

……………./2009.(IX.24.) sz.

határozati javaslat

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatát a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 8. §. (2) bek. d.) pontja és az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 13/A. §. (1) és (3) bek.
alapján 2009. október 1-i hatálybalépéssel a melléklet szerint jóváhagyja.
Ezzel egyidejűleg a 72/1999. (VI.24.) sz. határozattal elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzat hatályát veszíti.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Képviselőtestület tagjai

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
I. AZ INTÉZMÉNY LEÍRÁSA
1.

a, A költségvetési szerv neve:
Művelődési Ház és Könyvtár
b,Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.
c,Telephelyei:

Fegyvernek, Felszabadulás út 184.
Fegyvernek, Felszabadulás út 146.
Fegyvernek, Ady Endre út 50.
2.

Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat

35/1994(IV.28.).sz.önk. határozat
3.

4.

Működési köre:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe:
Ettől rendezvények, testvérkapcsolatok, fellépések esetében el lehet térni.
a. Alapító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
b. Irányító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
c. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
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5.

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.

6.

Az ellátandó és a szakfeladat rend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel)
besorolt alap- és kiegészítő tevékenységek felsorolását az alapító okirat tartalmazza.

7.

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.

8.

Feladatellátást szolgáló vagyon:
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: a költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló
épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak
valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.
Vagyon feletti rendelkezési jog:
 tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
 használója: Művelődési Ház és Könyvtár

9.

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

II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
1.

A belső szervezeti egységek:
Az intézmény egyenrangú, mellérendelt szakmai és gazdasági szervezetből áll.
A szervezetek a szakmai célok érdekében közösen végzik a munkát.

1.1.

A szakmai szervezet összetétele:
1 fő vezető könyvtáros
1 fő könyvtáros
1 fő művelődésszervező
1 fő turisztikai előadó

1.2.

A gazdasági szervezet összetétele:
1 fő gazdaságvezető
1 fő gondnok
1 fő pénztáros
1 fő felszolgáló
1 fő kisegítő
1 fő karbantartó-technikus
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2.

A munkakörök közötti hierarchia a következő:
igazgató
szakmai szervezet
vezető könyvtáros
könyvtáros

művelődésszervező
turisztikai előadó

kisegítő
3.

gazdasági szervezet
gazdaságvezető
gondnok

felszolgáló pénztáros

karbantartó-technikus

Az igazgató:
Az intézményt az igazgató vezeti, aki felelős az intézmény munkájáért, az ott folyó
tevékenységért, a tulajdon védelméért.
Az igazgató felett a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.
Az igazgatót Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki.

III. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE
1. Alaptevékenysége:
1.1
Közművelődési és közgyűjteményi ellátás a muzeális intézményekről, a könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. alapján.
1.2
Vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem végezhet.
Szabad kapacitását kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja
1.3
Feladatmutatók:
a, Művelődési házak száma
b, Könyvtárak száma
c, Beszerzett kötetek száma, mely megmutatja az
- előző évi záró állományt,
- tárgyévi nettó fejlesztést,
- tárgyévi záró állományt.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

A szakmai szervezet feladatai:
Feladata az alapfeladatok szakmai megtervezése, irányítása, a végrehajtás vezetése.
Együttműködik a gazdasági szervezettel a tervezéstől az értékelésig.
Tagjai folyamatosan képzésben, átképzésben vesznek részt.
Tagjai közül könyvtárban dolgozók gazdasági feladatot is ellátnak:
- banki utalványozást és
- pénztárellenőrzést.
A gazdasági szervezet feladatai:
Az intézmény működésével, az alapfeladatok ellátásával kapcsolatosan ellátja a gazdasági,
vagyonkezelési, pénzügyi, technikai tervezési, szervezési és beszámolási feladatokat.
Felhasználja az intézmény szakmai szempontból szabadon maradt kapacitását.
Ellátja a szakmai szervezetet gazdasági információkkal és minden egyéb módon segíti a
munkáját.
Tagjai részt vesznek a szakmai szervezet munkájában, rendezvények lebonyolításában is.
Az igazgató helyettesítését a gazdaságvezető látja el
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IV. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK
1.

Az intézmény nyitva tartásának rendje:
A szabályzatokban leírt nyitvatartási időn, a csoportok működési idején, a rendezvények előés utómunkáin kívül az épületeket be kell zárni.

2. Rendeltetésszerű használat:
2.1.
Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás
szem előtt tartásával kell használni.
2.2.

Az intézmény minden dolgozója felelős a
tulajdon védelméért,
rend és tisztaság megőrzéséért,
takarékos energiafelhasználásért,
tűz- és balesetvédelem, valamint a munkaügyi szabályok betartásáért.

3. x Szakmai továbbképzés
3.1
A szakmai szervezet tagjai hétévente szervezett képzésben vesznek részt, melynek
munkakörökre való lebontását továbbképzési terv tartalmazza.
3.2

A továbbképzési terv éves lebontását az intézményvezető által elkészített beiskolázási terv
tartalmazza folyó év március 1-től a következő év február 28-ig terjedő időszakra.

3.3

A képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy a beiskolázási tervben rögzítse a
beiskolázási terv kezdeményezésének, egyeztetésének, véleményeztetésének szabályait.

4. Vagyonnyilatkozat
4.1
Az intézményben a 2007. évi CLII.tv. 5.§ (1) ca alapján évente vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett
 igazgató
4.2
Az intézményben a 2007. évi CLII.tv. 5.§ (1) cb alapján kétévente vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett
 gazdaságvezető
 vezető könyvtáros
 könyvtáros
 pénztáros
 kávéházi felszolgáló.
5. Kölcsön adott tárgyak:
5.2.
Az egyes helyiségek berendezéseit, felszereléseit és eszközeit elvinni vagy kölcsönözni csak
az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
5.3.
Az intézmény dolgozóinak és a csoportok vezetőinek kiadott kulcsokat átvételi nyilatkozatot
tartalmazó nyilvántartásba kell venni.

V. ZÁRADÉK
1.

Szabályzatok
A Szervezeti és Működési Szabályzaton kívül a következő szabályzatok betartásával lehet az
intézményben munkát végezni vagy az intézményt használni:

1.1
1.1.1.
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Önkormányzati hatáskörben hozott szabályzatok:
Könyvtárhasználati Szabályzat
Közösségi Színterek Használati Szabályzata
Művelődési Ház és Könyvtár Idegenforgalommal kapcsolatos feladatai
Küldetésnyilatkozat
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1.2..
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.
1.2.20.

Igazgatói hatáskörben hozott szabályzatok:
Beiskolázási terv
Belső Ellenőrzési Rend
Díjszabás
Értékelési Szabályzat
Gyakornoki Szabályzat
Gyűjtőköri Szabályzat
HACCP Kézikönyv
Kávéházi Szabályzat
Közbeszerzési Szabályzat
Leltározási Szabályzat
Munkaköri leírások
Munkaügyi Szabályzat
Munkavédelmi Szabályzat
Pénzkezelési Szabályzat
Számlarend
Számviteli politika
Továbbképzési terv
Tűzvédelmi Szabályzat
Ügyrend

2. Hatályba lépés
2.1.
E Szervezeti Működési Szabályzatot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
……../………(XI. 24.) sz. határozatával jóváhagyta, ezzel 2009. október 01-én hatályba lép.
2.2.

A hatályba lépéssel egyidejűleg a 72/1999. (VI.24.) sz. határozattal elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzat hatályát veszíti.

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

……………./2009.(IX.24.) sz.

határozati javaslat

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása.
Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete,
Örményes
Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. tv. 8. §. (2) bek. d.) pontja és az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 13/A. §. (1) és (3) bek. alapján 2009. október 1i hatálybalépéssel a melléklet szerint jóváhagyja.
Ezzel egyidejűleg a 233/2007.(XI.29.) sz. határozattal elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzat hatályát veszíti.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Orczy Anna Ált.Iskola, Szakiskola és Ped.Szakszolgálat
Igazgatója
6.) Képviselőtestület tagjai
-.-.-.-.-.-

…../2009.(……..).sz.

önk. határozati javaslat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása.

Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete,
Örményes
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat
Képviselőtestülete a 231/2007.(XI.29.) sz. határozattal jóváhagyott
Szervezeti és működési szabályzatot a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 8. §. (2) bek. d.)
pontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)
Kormányrendelet 13/A. §. (1) és (3) bek. alapján 2009. október 1.
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az 1.2. pont 11. francia bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek:
 „A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata.”
2.) A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 231/2007.(XI.29.)sz. határozattal
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának
2. pontja , a Bölcsödére
vonatkozó eltérő Szabályzat 2 pontja hatályát veszti és helyébe az alábbiak kerülnek:
„2. A Költségvetési szerv adatai
2.1. A Költségvetési szerv alapítása:
A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:
161/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozat.
2.2. A Költségvetési szerv neve: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2.3. Székhelye:

5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 88.

2.4 Telephelyek:
Fegyvernek település:
- Újtelepi óvoda
(Fegyvernek,Felszabadulás út 88.sz.)
- Bölcsőde
(Fegyvernek, Felszabadulás út 88.sz.)
- Központi óvoda
(Fegyvernek, Felszabadulás út 144.sz.)
- Annaházi óvoda
(Fegyvernek, Damjanich út 107.sz.)
- Szapárfalui óvoda
(Fegyvernek, Ady E. út 53.sz.)

-

Örményes település:
Napsugár óvoda
(Örményes, Iskola út 23.sz.)

-

Kuncsorba település:
Kuncsorbai óvoda
(Kuncsorba,. József A. út 10/a.sz.)

2.5. Alapítói és fenntartói jogokkal felruházott szerv:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Örményes Község Önkormányzat
Örményes, Felszabadulás út 16.

Képviselőtestülete

Kuncsorba Község Önkormányzat
Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26.

Képviselőtestülete

b; Irányító és felügyeleti szerv:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
Fegyvernek, Felszabadulás út 171
2.7. 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
2.8. Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
2.9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerinti besorolása: önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
2.10. Működési köre: Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések közigazgatási
területe
2.11. Jogállása: jogi személy
2.12.Ellátandó és a szakfeladat rend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel)
besorolt alap- és kiegészítő tevékenységek felsorolását az alapító okirat
tartalmazza.
2.13. Feladatainak köre: Alaptevékenység
- óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
- gyógypedagógiai ellátás, a többi gyermekekkel 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
2.14. Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat
2.15. 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:
Tulajdonos:Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat,
Örményes Község Önkormányzat, Kuncsorba Község
Önkormányzat
Használó: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,
mint társult intézmény.
2.16. Egyéb előírások:






Pénzeszközeinek kezelése: Az Önkormányzat által meghatározott belföldi
banknál nyitott bankszámlán kezeli, más banknál bankszámlát nem nyithat.
Adóigazgatási száma: 15412610-2-16
Költségvetési törzsszáma: 412616 PIR
OM azonosítója: 035821
ÁFA alanyisága:ÁFA körbe tartozó”

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Igazgatója
Magyar Államkincstár
Polgármesteri Hivatal
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. szeptember 9.

Hillender Györgyné
igazgató

…../2009.(……..).sz.
önk. határozati javaslat:
Orvosi Rendelő Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 53/1995.(V.25.) sz.
határozattal elfogadott és többször módosított Szervezeti és működési
szabályzatát költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. tv. 8. §. (2) bek. d.) pontja és az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 13/A.
§. (1) és (3) bek.
alapján2009. október 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) A I. „Általános rendelkezések” fejezet hatályát veszti és helyébe az alábbi
„Általános rendelkezések” fejezet lép:

I.

„I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1./ A költségvetési szerv
a.) Neve: Orvosi Rendelő
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a.
2./ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:
41/1993.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat
3./ Az intézmény működési területe:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe
- Ügyeleti szolgálat esetében a 204-33/3/2004. sz. működési
engedély alapján: Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba települések.
4./ Az intézmény jogállása, típus szerinti besorolása:
a.) Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv,
közintézet
b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
költségvetési szerv
c.) Szakmailag önálló intézmény és önálló jogi személy.
d.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő
költségvetési szerv
5./ Alapítói jogokkal felruházott irányító, felügyeleti és fenntartó szerv neve,
székhelye:
a.) Neve: Fegyvernek Önkormányzat
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
6./ Nyilvántartási szám: 15413666
7./ Alapító okirat kelte és alapítás időpontja: 1993. április 28.
8./ Az intézmény által ellátandó és a szakfeladat rend szerint (szakfeladat
számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek felsorolását az alapító
okirat tartalmazza.
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9./ A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem
végez.
10./ A 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
11./ Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény
12./
12./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az Orvosi Rendelő
egészére és az ott dolgozókra.”

2.) A II. „Irányítás, vezetés” „4.) Szervezeti felépítés” címszó alatt az 1.23. pont
(hivatalsegéd) hatályát veszti.
3.) A III. „Szervezeti-működési rend” „1./ Munkarend” alcím alatt „A munkaközi szünet
20 perc, amit munkaidőn túl kell kiadni.” szöveg hatályát veszti.
4.) A III. fejezet 1.) Munkarend alcím alatt „Háziorvosok munkaideje” szakasz hatályát
veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„a./ Háziorvosok munkaideje:
Az II. és III. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában működik,
együttműködési megállapodás szerint.
I. sz. körzet háziorvosa (OALI-val kötött szerződés alapján)
I. sz. körzet háziorvosa
hétfőtől - péntekig rendelési idő
betegek körzeti ellátása

7,30 - 11,00
12,20 - 15,50

A háziorvosok és ápolónők munkaidőben a körzetben lévő betegek ellátásáról
gondoskodnak.
Rendelési időn túl a háziorvos a hívásokra helyszínen látja el a betegeket.
Az Orvosi Rendelőben hétfőtől péntekig a munkából érkező dolgozók
ellátása érdekében 17 órától 18 óráig a háziorvosok egymás közt felváltva
tartanak rendelést a beosztott ápolónővel.
Hétközben ügyeleti idő: hétfőtől - péntekig a rendelési időn kívüli időszak.
Hétvégi összevont ügyelet: munkaszüneti és hétvégi napokon 07.00 órától
az első munkanap 07.00 óráig.
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5.) A III. „Szervezeti-működési rend” „1.) Munkarend” alcím alatt „b. A
gyermekorvosok és asszisztensek munkaideje”pontja hatályát veszti és helyébe az
alábbi szöveg lép:
„b. A gyermekorvosok és asszisztensek munkaideje:
I.

sz. Gyermekorvosi körzet: napi 8 óra
de.
-

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

du.

10.00 – 13.00
15.00 – 18.00
10.00 – 13.00
10.00 – 13.00
15.00 – 18.00

A II. sz. gyermekorvosi körzet vállalkozási formában működik,
együttműködési megállapodás alapján.”
6.) A III. „Szervezeti-működési rend” „1.) Munkarend” alcím alatt a „c. Fogszakorvosok
rendelési ideje” pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„c./ Fogszakorvosok rendelési ideje:

I. sz. fogorv.
körzet

H.
13 - 19

K.
7 - 13

Sze.
13 - 19

Cs.
7 - 13

P.
7 - 13

Iskolafogászat:
I. sz. fogorv. körzet

kedd

7 - 13

A fennmaradó munkaidőben az eszközök rendelésre való előkészítését és az
adminisztrációs munkát kell elvégezni.
A II. sz. fogszakorvosi körzet vállalkozási formában működik, szerződés alapján.”
7.) A III. „Szervezeti-működési rend” „1.) Munkarend” „d, e. és f.) pontja hatályát
veszti és helyébe az alábbi d, e. és f. pont lép:
„d./ Védőnők
Területi védőnők
hétfőtől - péntekig
08.00 - 12.00
(orvosi rendelőben)
hétfőtől - péntekig
12.00 - 16.00
(területi munka)
A védőnők az alábbiakban részletezett rendelési időn túl a napi munkával
járó adminisztrációs teendőiket látják el az Orvosi Rendelőben.
Iskolavédőnő
Hétfőtől – péntekig

08.00 – 16.00
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Az iskolavédőnő a munkáját a működési engedélyben szereplő oktatási
intézményekben, óvodákban látja el. A napi munkával járó adminisztrációs
teendőiket látják el az Orvosi Rendelőben, illetve az intézményekben végzi.

csecsemő tanácsadás
I. sz. védőnői körzet péntek
II. sz. védőnői körzet péntek
III. sz. védőnői körzet csütörtök

08.00 – 10.00
10.00 – 12.00
08.00 – 10.00

általános terhes tanácsadás
I. sz. védőnői körzet szerda
II. sz. védőnői körzet kedd
III. sz. védőnői körzet kedd

10.00 – 12.00
08.00 – 10.00
10.00 – 12.00

szakorvosi terhes tanácsadás
minden hónap első és harmadik csütörtök 10.00 – 11.00
e./Gazdasági ügyintéző

napi 6 óra

f./ Takarítók munkaideje:
Hétfő – Csütörtök

napi 7 óra

Péntek

07.00 – 13.00

05.00 – 08.00
12.00 – 16.00
05.00 – 08.00
15.00 – 19.00”

8.) A III. „Szervezeti-működési rend” 3./a. „Háziorvosi szolgálat” pontjának első
bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény a,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1997. (XII.1.)
Korm. rendelet alapján a szolgálatok elsődleges, személyes és folyamatos
ellátást nyújtanak az egészségi állapot megőrzése, a betegségek
megelőzése és gyógyítása céljából.”
9.) A 3./a. „Háziorvosi szolgálat” címszó alatt
„A praxis tagjai:
- háziorvos
- ápolónő
- asszisztens’”
szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
.
„A praxis tagjai:
- háziorvos
- körzeti ápolónő”
10.) A III. „Szervezeti-működési rend” 3./c. „Háziorvosi ügyeleti szolgálat” pontja
hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

5

„c./ Háziorvosi ügyeleti szolgálat
A háziorvosi feladatok sürgősségi ellátására az intézmény napi összevont
ügyeletet működtet.
Ellátási területei: Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba közigazgatási területe
hétköznap 16.00 órától másnap 08.00 óráig, munkaszüneti napokon és hétvégén
08.00 órától az első munkanap 08.00 óráig.
Az ellátást a fenti települések háziorvosai biztosítják, ügyeleti beosztásuknak
megfelelően, melyet az I. sz. háziorvosi szolgálat vezetője készít el az
ügyeletben résztvevő orvosokkal történő előzetes egyeztetés után.
Ügyeleti szolgálatban a beosztott dolgozók közvetlen irányítója az ügyeletes
orvos.
Ügyeleti szolgálatot ellátó dolgozók tevékenységüket munkaköri leírásuknak
megfelelően végzik.”
11.) A III. „Szervezeti-működési rend” 3./e. „fogorvosi ellátás” a./ pontja hatályát
veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„a./ Az I. sz. fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel működik.”
12.) A III. „Szervezeti-működési rend” 3./f. „gondnok” pontjának megnevezése az
alábbi szövegre módosul:
„f./ Gazdasági ügyintéző”
13.) A III. „Szervezeti-működési rend” 3/f. pontjából a „telefonügyelet ellátása”
szövegrész hatályát veszti.

14.) Az SZMSZ 1. és 2. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe az alábbi 1. és 2. sz.
melléklet lép.
 A dolgozók munkaköri elnevezését, előírt iskolai végzettségét az SZMSZ 1. sz.
melléklete tartalmazza.
 A dolgozók részére munka- és védőruha jár, melynek megnevezését és kihordási
idejét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
15.) Az SZMSZ kiegészül „ A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása” c. 3. sz.
melléklettel, ami alapján az intézményi dolgozók munkáltatói kölcsönt igényelhetnek.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Orvosi Rendelő megbízott vezetője
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
Képviselőtestület tagjai
-.-.-.-.-.-
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…/2009.(…..) sz. határozat 1. sz. melléklete
Orvosi Rendelő dolgozóinak munkaköri elnevezése

Munkakör
-

Előírt kép., isk. végzettség

Háziorvos
Fogszakorvos
Körzeti ápoló
Házi gyermekorvos

- Védőnő
- Takarítónő
- Ügyintéző

orvostudományi egyetemi végzettség
orvostudományi egyetem, fogszakorvosi vizsga
szakirányú egészségügyi végzettség
orvostudományi egyetem és gyermekszakorvosi
vizsga
szakirányú főiskolai végzettség
általános iskolai végzettség
középiskolai végzettség”

…/2009.(…..) sz. határozat 2. sz. melléklete
Orvosi Rendelő dolgozói munka- és védőruha juttatása

Beosztás, munkakör
megnevezése

Munkaruha

Védőruha

ITJ.sz.

Kihord. idő

77-42
77-16

60 hó
36 hó
24 hó
-

- Orvos
bélelt esőkabát
munkaruha
munkapapucs
fehér köpeny
- Körzeti ápoló
asszisztens

- Körzeti védőnő

bélelt esőkabát
munkaruha
munkapapucs

77-16

77-42
77-16
fehér köpeny

77-16

fehér köpeny

77-42
77-16
77-16

bélelt esőkabát
munkaruha
munkapapucs

- Takarítónő

váltócipő
színes köpeny 2 db
színes kendő 2 db

77-16
78-68

-.-.-.-

60 hó
36 hó
24 hó
60 hó
36 hó
24 hó
12 hó
18 hó
24 hó”
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Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.sz. melléklete
A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása
I.

A munkáltatói kölcsön igénylése, elbírálása, megállapodás megkötése
1/a.
A közalkalmazottak munkáltatói kölcsön igényüket a polgármesternek juttatják el, aki
a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a kérelmekről.
A közalkalmazott az intézménynél fennálló munkaviszony ideje alatt lakáscélú támogatást
csak egy ízben igényelhet.
1/b.

A munkáltatói kölcsönre való javaslattételnél és a kijelölésnél a kérelmező

munkavégzését, lakáskörülményeit, a lakásigényének mértékét, jövedelmi, vagyoni és
szociális helyzetét figyelembe kell venni.
A kölcsön összegének megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a kérelmező milyen
visszafizetési feltételeket tud vállalni.
1/c.
A kérelemnek tartalmaznia kell: (1. sz. melléklet)
- a lakáscélú támogatás formáját,
- az igényelt kölcsön összegét,
- törlesztési időt, módját,
- vásárlás esetén a megvásárolni kívánt lakás helyét (cím),
- lakásépítés (bővítés) helyét, a jogerős építési engedély meglétét,
- a kérelmező személyi adatait, családi, szociális helyzetét, közalkalmazotti jogviszony
kezdetét, foglalkozását, lakáskörülményeit,
- házastárs személyi adatait,
- pénzügyi források részletezését,
- kérelem indoklását.
- a munkáltató javaslatát

2.) A polgármester döntése alapján az a./ pontban írt határidőt követő 8 napon belül a
Polgármesteri Hivatal utalja ki a támogatást.
3.) A polgármester a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozóval írásbeli megállapodást köt.
(2. sz. melléklet)
4.)A munkáltatói kölcsön összege után az OTP (Takarékszövetkezet) kezelési költséget számít
fel, mely a dolgozót terheli. A kölcsön tartozás késedelmes visszafizetése esetén a
kamatfizetés tekintetében a Ptk-ban foglaltak az irányadók.
5.)
A kölcsönt a közalkalmazottnak az OTP (Takarékszövetkezet) tartozásként írja elő. A
munkavállaló által teljesített visszafizetéseket a pénzintézet a „lakásépítési számlája” javára a
megállapodás szerint elszámolja.
6.)
A közalkalmazott tulajdonába kerülő lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön
fedezetéül szolgál.
Az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, és a követelések megszűnéséig, illetve teljes
visszafizetésükig fennálló elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni.
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7.) A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt a kölcsönt engedélyező szerv hozzájárulásával szabad
elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.
8.) Ha a támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a
tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába
kerülő lakást, a kölcsön tartozást biztosító jelzálogjogot a cserével, illetőleg adásvétellel
megszerzett lakásra be kell jegyezni.
II.
A munkáltatói kölcsön jogcíme, feltételei átvállalása, a megállapodás
megszegésének következményei
1.) Az éves költségvetési rendeletben biztosított lakásépítési alapból kölcsön nyújtható a forrás
erejéig:
a.) Fegyvernek közigazgatási területén (belterületén) lévő lakás vásárlásához, lakásépítéshez, a
használatbavételi engedély kiadása előtt.
b.) – A tulajdonába kerülő lakás építéséhez, újjáépítéséhez és vásárlásához, cseréjéhez, tekintet
nélkül arra, hogy a lakást kitől és milyen formában vásárolja.
- Az önálló lakást eredményező emeletráépítéshez, tetőtér beépítéshez, a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, toldalék építéséhez, szoba, fürdőszoba,
egyéb lakóhelyiség ki- és átalakításához.
- Korszerűsítéshez (pl. víz-, gáz bekötés), homlokzat felújításhoz.
c.) Új munkavállalónak a korábbi munkáltató szervnél még ki nem egyenlített kölcsöne
kiváltására, törlesztésére.
2.) A munkáltatói kölcsön mértéke: a szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett építési költség,
vételár 30 %-a, legfeljebb 180.000.- Ft.
3.) A támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást elidegenítheti,
ha a fennálló kölcsön tartozását egy összegben az adásvételi szerződés megkötésével egyidőben
kifizeti.
4.) Házassági vagyonközösség megszüntetése vagy elhalálozás esetén, ha a kölcsönben részesültnek
kiskorú gyermekei vannak, a munkáltatói kölcsön tartozás megtérítését – a munkáltató szerv
hozzájárulása esetén – a lakásban maradó, kölcsön támogatásban nem részesült, a kölcsönt nyújtó
munkáltató szervvel munkaviszonyban nem álló házastárs, valamint a kiskorú gyermek gyámja
átvállalhatja.
5.) Ha a munkáltatói kölcsönben részesült munkavállaló a megállapodásban vállalt kötelezettségét
megszegi vagy közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a polgármester köteles a ki nem egyenlített
kölcsönt megvonni, a kifizetett támogatást egy összegben visszakövetelni. A visszakövetelt összeg
után a Ptk-ban foglalt kamatot kell a kölcsön megvonásának időpontjától kezdődően megfizettetni.
6.) Nincs helye a munkáltatói kölcsön egy összegben való visszakövetelésének, ha a közalkalmazott
jogviszonya öregségi és rokkantsági nyugdíjazás miatt szűnik meg.
III. .
Munkáltatói kölcsön törlesztése, kedvezmények megadásának feltételei
1.) A közalkalmazott a lakásépítési, vásárlási kölcsönt attól függően, hogy az építési költségnek,
illetve a lakás árának milyen hányadát teszi ki, felhasználhatja
a.) a saját erő összegének mérséklésére
b.) a kedvezményes kamatozású kölcsön csökkentésére
c.) a bankkölcsön csökkentésére.
2.) A közalkalmazott a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönt az OTP területileg illetékes fiókja
(Takarékszövetkezet) útján kamatmentesen, havi részletekben, a felek megállapodásában
meghatározott – legfeljebb a szerződés aláírásától számított 5 év alatt köteles visszafizetni. A havi
törlesztő részletet a pénz felvételét követő hó első napjától havi egyenlő részletben, tárgyhó 15-ig
kell megfizetni.
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Különösen indokolt esetben (pl. sorkatonai szolgálat teljesítése, gyermekgondozási segély,
gyermekgondozási díj, 6 hónapon túli betegség miatti keresőképtelenség és egyéb rendkívüli
családi körülmények miatt) legfeljebb másfél évre a törlesztés szüneteltetése is engedélyezhető
kérelemre. A törlesztés szüneteltetését a polgármester engedélyezi és erről értesíti az OTP
területileg illetékes fiókját (Takarékszövetkezetet).
-.-.-.-.-.2. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
Lakáscélú munkáltatói támogatásra
Amely létrejött egyrészről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, mint munkáltató
képviseletében: Huber Ferenc polgármester
Másrészről ......................munkavállaló között lakásépítés, vásárlás, felújítás (Fegyvernek,
...................u. .... sz.) munkáltatói támogatásának nyújtása és igénybevétele tárgyában, az alábbi
feltételek mellett:

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az intézményi tevékenység tartós és színvonalas
ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy
nevezett munkavállaló részére lakásépítési alapjából
.............,- Ft.
Azaz: .............. Ft. visszatérítendő kamatmentes lakásépítési (vásárlási, felújítási) kölcsönt
biztosít az OTP Kereskedelmi Bank Rt. Törökszentmiklós ügyrendjében meghatározott
szabályok szerinti lebonyolítással, 3 %-os kezelési költség felszámítása mellett. A kezelési
költség a munkavállalót terheli.
2. A munkáltató és munkavállaló hozzájárulást és megbízást adnak arra, hogy a ......... Ft munkáltatói
kölcsön biztosítására a jelzálogjogot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
(székhely: 1876. Budapest, V. Nádor út 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, törzsszám:
10537914) pénzintézet, illetve annak képviseletében eljáró OTP és Kereskedelmi Bank Rt
Törökszentmiklósi fiókja (cím: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 134/136.) saját nevében a
Földhivatali ingatlan-nyilvántartás ...... hrsz. alatt felvett, természetben a Fegyvernek,
..............................u......szám alatti ingatlanra a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal –
munkáltató- (székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) javára az ingatlan nyilvántartásba
bejegyeztesse, illetve azt az OTP Bank Rt. által vezetett számlán nyilvántartott kölcsön
visszafizetésekor töröltesse, melynek díját a munkavállaló köteles megfizetni.
Továbbá hozzájárulását adja a munkavállaló, hogy az ingatlan nyilvántartásba a követelés
megszűnéséig, illetve teljes visszafizetéséig elidegenítési és terhelési tilalom legyen bejegyezve.
3. A kölcsön törlesztési ideje .......év. A kölcsön visszafizetését a pénz felvételét követően ...........-ig
kell megkezdeni, havi egyenlő részletekben, tárgyhó 15-ig a pénzintézeten keresztül.
4. A munkavállaló vállalja, hogy
a.) Közalkalmazotti jogviszonyát a kölcsön törlesztési időig fenntartja.
b.) A kölcsön tartozás fennállásáig az ingatlanra biztosítási kötelezettséget vállal.
5. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az 1.) pontban jelzett összeg, illetve annak a törlesztése
után fennálló részét egy összegben vissza kell fizetnie:
a.) Közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, kivéve az öregségi és rokkantsági nyugdíjazás
miatti jogviszony megszűnés eseteit.
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b.) A munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást értékesíti, kivéve a megállapodás 6.) pontjában
foglaltakat.
6. A munkavállaló a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakását a szabad forgalomban elidegenítheti, ha a
fennálló kölcsön tartozását egy összegben, az adásvételi szerződés megkötésével egyidőben
kifizeti.
7. A megállapodás 6.) pontjában felsoroltaktól eltérő esetekben a lakást a tartozás fennállásának ideje
alatt csak a támogatást nyújtó hozzájárulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.
8. Ha a munkavállaló a 7.) pont szerinti munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a tulajdonába
kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába kerülő
lakást, a kölcsöntartozást biztosító jelzálogjogot – a cserével, illetőleg adásvétellel – megszerzett
lakásra be kell jegyezni.
9. A megállapodás módosításával, felbontásával, a kötelezettségek teljesítésével, annak
következményeivel kapcsolatos vitás ügyekben a munkaügyi vitákra vonatkozó szabályok az
irányadók.
A megállapodásban foglaltakat a felek helybenhagyólag aláírják.
Fegyvernek, 200............
……………………………
munkavállaló

……………………………..
polgármester
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1. sz. melléklet
KÉRELEM
a lakáscélú munkáltatói támogatáshoz
1.)Kérelmező
neve:_________________________________________________________________________
Szül.év,
hó,
nap__________________________________________________________________________
Családi
állapota:
________________________________________________________________________
2.)Lakcíme:
________________________________________________________________________________
3.)Munkahelye:
____________________________________________________________________________
4.)
Foglalkozása:
____________________________________________________________________________
5.) Közalkalmazotti jogviszony kezdete:_____________________________________________
6.) Szociális helyzet, családtagok száma, lakáskörülményei, milyen jogcímen lakik a lakásban (tulajdonos,
családtag,
stb.)
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
7.)
Házastárs
neve,
szül.
év,
hó,
nap:____________________________________________________________
8.) Lakáscélú támogatás formája: építés – vásárlás – bővítés – felújítás, korszerűsítés 9.)
Megvásárolni
kívánt
lakóház
címe,
vételára:
____________________________________________________
10)Építés(bővítés,
felújítás)
helye:_______________________________________________________________
Jogerős
építési
engedély
száma:
_____________________________________________________________
Várható
bekerülési
költség:__________________________________________________________________
10.)Igényelt
kölcsön
összege:__________________________________________________________________
Törlesztési
idő,
módja:_____________________________________________________________________
11.)Pénzügyi források részletezése:
____________________________________________________________________________
12.)Indoklás:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13.)Munkáltató javaslata:
_____________________________________________________________________
Kelt: ………………………..
____________________________
kérelmező aláírása
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SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Az 53/1995.(V.25.) sz. határozattal elfogadott és a 84/96.(VIII.22.), 79/1997.(VIII.28.),
44/2001.(III.29.), 26/2002.(II.28.), 98/2002.(V.6.), 114/2003.(VIII.28.), 26/2005.II.24.) sz.,
…/2009. (IX.24.) sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1./ A költségvetési szerv
b.) Neve: Orvosi Rendelő
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a.
2./ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:
41/1993.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat
3./ Az intézmény működési területe:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe
- Ügyeleti szolgálat esetében a 204-33/3/2004. sz. működési engedély alapján:
Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba települések.
4./ Az intézmény jogállása, típus szerinti besorolása:
a.) Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv,
közintézet
b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
költségvetési szerv
c.) Szakmailag önálló intézmény és önálló jogi személy.
d.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő
költségvetési szerv
5./ Alapítói jogokkal felruházott irányító, felügyeleti és fenntartó szerv neve, székhelye:
a.) Neve: Fegyvernek Önkormányzat
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
6./ Nyilvántartási szám: 15413666
7./ Alapító okirat kelte és alapítás időpontja: 1993. április 28.
8./ Az intézmény által ellátandó és a szakfeladat rend szerint (szakfeladat számmal és
megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek felsorolását az alapító okirat tartalmazza.
9./ A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
10./ A feladatellátást szolgáló vagyon:
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Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak, valamint az éves
költségvetésben biztosított pénzeszközök
11./ Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény.
12./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az Orvosi Rendelő egészére és az ott
dolgozókra.

II. IRÁNYÍTÁS, VEZETÉS
1./ Az intézmény szakmai irányítását a megbízott intézményvezető látja el.
2./ Az intézmény képviselete:
Az intézményt a megbízott intézményvezető képviseli, akadályoztatása esetén a II. sz.
körzet háziorvosa jogosult a képviseletre.
3./ Az intézmény gazdasági irányítása.
Az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősség
vállalási rend betartása mellett történik, külön megállapodás alapján.
4.) A szervezet felépítése:
1. Az intézményvezető
1.1. Szakmai feladatok ellátása (melyre a megbízott
intézményvezető közvetlen felügyeletet nem gyakorol)
- háziorvos
- gyermekorvos
- fogorvos, fogszakorvos
- védőnő
1.2. Gazdasági ügyintéző, aki közvetlenül irányítja a:
1.22. takarítók munkáját

III.

SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI REND
1./ Munkarend:
I. A háziorvos, fogszakorvos, védőnők, ápolónők
fogászati asszisztensek munkaideje napi 8 óra.
Ebből az Orvosi Rendelőben letöltendő munkaidő
a rendelési idő, mely az alábbi:
a./ Háziorvosok munkaideje:
Az II. és III. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában működik.
II. és III. sz. körzet háziorvosai
hétfőtől - péntekig rendelési idő

7,30 - 11,00
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betegek körzeti ellátása

12,20 - 15,50

I., sz. körzet háziorvosa (OALI-val kötött szerződés alapján)
hétfőtől - péntekig rendelési idő
7,30 - 11,00
betegek körzeti ellátása

12,20 - 15,50

A háziorvosok és ápolónők munkaidőben a körzetben lévő betegek ellátásáról
gondoskodnak.
Rendelési időn túl a háziorvos a hívásokra helyszínen látja el a betegeket.
Az Orvosi Rendelőben hétfőtől péntekig a munkából érkező dolgozók
ellátása érdekében 17 órától 18 óráig a háziorvosok egymás közt felváltva
tartanak rendelést a beosztott ápolónővel.
Hétközben ügyeleti idő: hétfőtől - péntekig a rendelési időn kívüli időszak.
Hétvégi összevont ügyelet: munkaszüneti és hétvégi napokon 08.00 órától
az első munkanap 08.00 óráig.
b./ A gyermekorvosok és asszisztensek munkaideje:
I. sz. Gyermekorvosi körzet: napi 8 óra
de.
-

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

du.

10.00 – 13.00
15.00 – 18.00
10.00 – 13.00
10.00 – 13.00
15.00 – 18.00

-

Rendelési időn túl a gyermekorvos hívásokra helyszínen látja el a betegeket.
c./ Fogszakorvosok rendelési ideje:
H.
I. sz. fogorv. körzet 13 - 19

K.
7 - 13

Sze.
13 - 19

Cs.
7 - 13

P.
7 - 13

Iskolafogászat:
I. sz. fogorv. körzet

kedd

7 - 13

A fennmaradó munkaidőben az eszközök rendelésre való előkészítését és az
adminisztrációs munkát kell elvégezni.
d./ Védőnők
Területi védőnők
hétfőtől - péntekig
(orvosi rendelőben)
hétfőtől - péntekig

08.00 - 12.00
12.00 - 16.00

15

(területi munka)
A védőnők az alábbiakban részletezett rendelési időn túl a napi munkával
járó adminisztrációs teendőiket látják el az Orvosi Rendelőben.
Iskolavédőnő
Hétfőtől – péntekig

08.00 – 16.00

Az iskolavédőnő a munkáját a működési engedélyben szereplő oktatási
intézményekben, óvodákban látja el. A napi munkával járó adminisztrációs
teendőiket látják el az Orvosi Rendelőben, illetve az intézményekben végzi.
csecsemő tanácsadás
I. sz. védőnői körzet péntek
II. sz. védőnői körzet péntek
III. sz. védőnői körzet csütörtök

08.00 – 10.00
10.00 – 12.00
08.00 – 10.00

általános terhes tanácsadás
I. sz. védőnői körzet szerda
II. sz. védőnői körzet kedd
III. sz. védőnői körzet kedd

10.00 – 12.00
08.00 – 10.00
10.00 – 12.00

szakorvosi terhes tanácsadás
minden hónap első és harmadik csütörtök 10.00 – 11.00

e./ Gazdasági ügyintéző

napi 6 óra

f./ Takarítók munkaideje:

napi 7 óra

Hétfő – Csütörtök
Péntek

07.00 – 13.00

05.00 – 08.00
12.00 – 16.00
05.00 – 08.00
15.00 – 19.00

2./ A gazdálkodás rendje
a./ Az intézmény a Társadalombiztosítási Alap kezelőjétől működési célokra
kapott pénzeszközökkel gazdálkodik.
A mindenkor érvényes önkormányzati költségvetési rendeletben
jóváhagyott pénzeszközök az intézményi szakfeladatonként tervezett
működési kiadásainak fedezetéül szolgálnak.
A bevétel és ezzel azonos összegű kiadás éves alap előirányzatát a
költségvetési alapokmány (elemi költségvetés) tartalmazza.
Az évközi halmozott előirányzatok és teljesítések alakulásáról a
szakfeladatonként, negyedévenként – a negyedévet követő hó huszadik
napjáig – tájékoztatást kapnak a Polgármesteri Hivataltól.
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Az alap-előirányzat lebontásánál figyelembe kell venni a bejelentkezett
biztosítottak számát és korösszetételét.
b./ Önkormányzati támogatás
Az önkormányzat költségvetésében biztosított támogatás nyilvántartásáról,
kezeléséről és elszámolásáról a számviteli jogszabályok előírásainak,
valamint a pénzeszközt biztosító felügyeleti szerv rendelkezéseinek
megfelelően a polgármesteri hivatal gondoskodik.
c./ Intézmény saját bevétele
A saját bevételek – mint az alaptevékenység támogatás értékű bevételei – az
intézmény folyó kiadásaira fordíthatók, ezek együttes összege azonban az
éves költségvetési beszámolóra vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően a társadalombiztosítási alap kezelőjétől átvett pénzeszköz
javára elszámolandók.
3./ Szakfeladatok szervezete, működése
a./ Háziorvosi szolgálat
Az 1997. évi CLIV. Törvény Az egészségügyről valamint a 1997. évi LXXXIII.
Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a
végrehajtásról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelettel a szolgálatok
elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújtanak az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.
A szolgálat önállóan működő egységei a praxisok, melyek tevékenységüket a
háziorvos közvetlen irányítása alapján végzik.
A praxis tagjai:
- háziorvos
- körzeti ápolónő
A megbízott intézményvezető felügyeli és összehangolja a praxisok és
orvosainak tevékenységét.
A szolgálat dolgozói tevékenységüket munkaköri leírásuknak megfelelően
végzik. A munkaköri leírásokat a megbízott intézményvezető készíti el, adja ki
az érintettnek és tartja nyilván.
b./ Házi gyermekorvosi szolgálat
A szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt a 14. életévet be
nem töltött személyek számára az egészségi állapot megőrzése, a betegségek
megelőzése és gyógyítása céljából.
Felkérésre a 14-18. életév közötti személyeket is elláthatja.
A szolgálat önállóan működő egységei a praxisok, melyek tevékenységüket a
házi gyermekorvos közvetlen irányításával végzik.
A praxis tagjai:
- házi gyermekorvos
- körzeti ápoló
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A megbízott intézményvezető felügyeli és összehangolja a gyermekorvosi
szolgálat tevékenységét is.
A szolgálat dolgozói tevékenységüket munkaköri leírásuknak megfelelően
végzik.
c./ Háziorvosi ügyeleti szolgálat
A háziorvosi feladatok sürgősségi ellátására az intézmény napi összevont
ügyeletet működtet.
Ellátási területei: Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba közigazgatási területe
hétköznap 16.00 órától másnap 08.00 óráig, munkaszüneti napokon és hétvégén
08.00 órától az első munkanap 08.00 óráig.
Az ellátást a fenti települések háziorvosai biztosítják, ügyeleti beosztásuknak
megfelelően, melyet az I. sz. háziorvosi szolgálat vezetője készít el az
ügyeletben résztvevő orvosokkal történő előzetes egyeztetés után.
Ügyeleti szolgálatban a beosztott dolgozók közvetlen irányítója az ügyeletes
orvos.
Ügyeleti szolgálatot ellátó dolgozók tevékenységüket munkaköri leírásuknak
megfelelően végzik.
d./ Védőnői szolgálat
A szolgálat Fegyvernek közigazgatási területén preventív tevékenységet lát el a
háziorvosokkal és a házi gyermekorvossal együttműködve.
A szolgálat irányítását és ellenőrzését a megbízott intézményvezető végzi
A védőnő közvetlen szakmai irányítását az illetékes házi gyermekorvos és a
területileg illetékes fővédőnő, terhes gondozás tekintetében a terhes gondozó
szakorvos látja el.
A szolgálat dolgozói tevékenységüket munkaköri leírásuknak megfelelően
végzik.
e./ Fogorvosi ellátás
Ellátja a felnőtt és iskolafogászati feladatokat, az önkormányzat által
jóváhagyott körzeti beosztás alapján.
a./

A II. sz. fogászati körzetben az EURO-POLI-DENTÁL Fogászati Kft.
Fegyvernek, Kossuth L. út 9. látja el egészségügyi vállalkozás keretében,
területi ellátási kötelezettséggel a fogorvosi szolgálatot.
Az I. sz. fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel működik.

b./ A feladat finanszírozása az ellátási területen lakosságarányos fix összegű
díjjal történik szerződés alapján.
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c./

Az ellátáshoz az önkormányzat térítésmentesen biztosítja
Miniszter által szabályozott minimális tárgyi feltételeket.

a Népjóléti

d./ A lakossági térítési díj maximum 10 %-kal térhet el a másik fogorvosi körzet díjtételétől.
e./ Egyéb intézményt ellátó orvos feladata:
az iskolaorvosi teendők ellátása, az
Idősek Klubja gondozottainak
egészségügyi vizsgálata, valamint a háziorvosok helyettesítése.
f./ Gazdasági ügyintéző:
Feladata az intézmény rendelkezésére bocsátott eszközökkel (a megbízott
intézményvezető irányítása mellett) történő gazdálkodás, épületek, eszközök
karbantartásának, javításának szervezése, pénztárosi teendők ellátása, az
intézmény számviteli alapnyilvántartásainak vezetése, számlák ellenőrzése,
postai küldemények átvétele, feladása.
4./ Intézményi dolgozók helyettesítési rendje
Hatályon kívül helyezve
IV. FELADAT ÉS JOGKÖRÖK
1./ Intézményvezető
Feladata az intézményi szervezeti egységek munkájának irányítása és ellenőrzése, a
szakmai minőség biztosítása a vonatkozó szabályok alapján.
A betegellátással kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat kivizsgálja és megfelelő
intézkedéseket megteszi.
Javaslatot ad:
- az éves költségvetéshez
- az intézmény egészét érintő bérgazdálkodási kérdésekről
- a teljesítményarányos díjak praxisokon belüli elosztásáról.
Kötelezettségvállalási jogkört gyakorol az intézmény szakmai eszközbeszerzésénél.
Ellenjegyzési jogköre van az intézményt érintő kifizetéseknél.
A polgármester munkáltatói jogkörét nem sértve, bérgazdálkodási és munkáltatói
jogkör gyakorlásában javaslattal él.
Megszervezi az orvosok helyettesítését.
Elkészíti az intézményi dolgozók szabadságolási tervét.
Szükség esetén, de legalább félévente konzultatív munkaértekezletet hív össze.
Feladata az orvosok szakmai támogatása (konzultáció).
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V. PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, ELLENŐRZÉSI FELADATOK
A Polgármesteri Hivatal intézkedéseivel összhangban:
a./ Elkészíti a működtetési feladatok részletes pénzügyi tervjavaslatát.
b./ Operatív gazdálkodás során:
-

gondoskodik a házipénztári pénzkezelésről

-

bonyolítja a kis értékű szakmai anyagok beszerzését,

- részt vesz a szabályzat alapján végzett leltározásban.
c.) Az intézmény költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30300004
d.) ÁFA adóalanyisága: Tárgyi adómentes,
ÁFA körbe nem tartozó
e.) Az intézmény gazdasági irányítása a Képviselőtestület által jóváhagyott az Orvosi
Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási
rend (megállapodás) szerint történik.
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának melléklete.

-.-.-.-.-
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1. sz. melléklet
Orvosi Rendelő dolgozóinak munkaköri elnevezése
Munkakör

Előírt kép., isk. végzettség

- Háziorvos

orvostudományi egyetemi végzettség

- Fogszakorvos

orvostudományi egyetem, fogszakorvosi vizsga

- Körzeti ápoló

szakirányú egészségügyi végzettség

- Házi gyermekorvos
- Védőnő

orvostudományi egyetem és gyermekszakorvosi
vizsga
szakirányú főiskolai végzettség

- Takarítónő

általános iskolai végzettség

- Ügyintéző

középiskolai végzettség

2. sz. melléklet
Orvosi Rendelő dolgozói munka- és védőruha juttatása
Beosztás, munkakör
megnevezése

Munkaruha

Védőruha

ITJ.sz.

Kihord. idő

77-42
77-16

60 hó
36 hó
24 hó
-

- Orvos
bélelt esőkabát
munkaruha
munkapapucs
fehér köpeny
- Körzeti ápoló
asszisztens

- Körzeti védőnő

bélelt esőkabát
munkaruha
munkapapucs

77-16

77-42
77-16
fehér köpeny

77-16

fehér köpeny

77-42
77-16
77-16

bélelt esőkabát
munkaruha
munkapapucs

- Takarítónő

váltócipő
színes köpeny 2 db
színes kendő 2 db
-.-.-.-.-.-

77-16
78-68

60 hó
36 hó
24 hó
60 hó
36 hó
24 hó
12 hó
18 hó
24 hó
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Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.sz. melléklete
A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása
I.

A munkáltatói kölcsön igénylése, elbírálása, megállapodás megkötése
1/a.
A közalkalmazottak munkáltatói kölcsön igényüket a polgármesternek juttatják el, aki
a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a kérelmekről.
A közalkalmazott az intézménynél fennálló munkaviszony ideje alatt lakáscélú támogatást
csak egy ízben igényelhet.
1/b.

A munkáltatói kölcsönre való javaslattételnél és a kijelölésnél a kérelmező

munkavégzését, lakáskörülményeit, a lakásigényének mértékét, jövedelmi, vagyoni és
szociális helyzetét figyelembe kell venni.
A kölcsön összegének megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a kérelmező milyen
visszafizetési feltételeket tud vállalni.
1/c.
A kérelemnek tartalmaznia kell: (1. sz. melléklet)
- a lakáscélú támogatás formáját,
- az igényelt kölcsön összegét,
- törlesztési időt, módját,
- vásárlás esetén a megvásárolni kívánt lakás helyét (cím),
- lakásépítés (bővítés) helyét, a jogerős építési engedély meglétét,
- a kérelmező személyi adatait, családi, szociális helyzetét, közalkalmazotti jogviszony
kezdetét, foglalkozását, lakáskörülményeit,
- házastárs személyi adatait,
- pénzügyi források részletezését,
- kérelem indoklását.
- a munkáltató javaslatát

2.) A polgármester döntése alapján az a./ pontban írt határidőt követő 8 napon belül a
Polgármesteri Hivatal utalja ki a támogatást.
3.) A polgármester a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozóval írásbeli megállapodást köt.
(2. sz. melléklet)
4.)A munkáltatói kölcsön összege után az OTP (Takarékszövetkezet) kezelési költséget számít
fel, mely a dolgozót terheli. A kölcsön tartozás késedelmes visszafizetése esetén a
kamatfizetés tekintetében a Ptk-ban foglaltak az irányadók.
5.)
A kölcsönt a közalkalmazottnak az OTP (Takarékszövetkezet) tartozásként írja elő. A
munkavállaló által teljesített visszafizetéseket a pénzintézet a „lakásépítési számlája” javára a
megállapodás szerint elszámolja.
6.)
A közalkalmazott tulajdonába kerülő lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön
fedezetéül szolgál.
Az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, és a követelések megszűnéséig, illetve teljes
visszafizetésükig fennálló elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni.
7.) A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt a kölcsönt engedélyező szerv hozzájárulásával szabad
elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.
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8.) Ha a támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a
tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába
kerülő lakást, a kölcsön tartozást biztosító jelzálogjogot a cserével, illetőleg adásvétellel
megszerzett lakásra be kell jegyezni.
II.
A munkáltatói kölcsön jogcíme, feltételei átvállalása, a megállapodás
megszegésének következményei
1.) Az éves költségvetési rendeletben biztosított lakásépítési alapból kölcsön nyújtható a forrás
erejéig:
d.) Fegyvernek közigazgatási területén (belterületén) lévő lakás vásárlásához, lakásépítéshez, a
használatbavételi engedély kiadása előtt.
e.) – A tulajdonába kerülő lakás építéséhez, újjáépítéséhez és vásárlásához, cseréjéhez, tekintet
nélkül arra, hogy a lakást kitől és milyen formában vásárolja.
- Az önálló lakást eredményező emeletráépítéshez, tetőtér beépítéshez, a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, toldalék építéséhez, szoba, fürdőszoba,
egyéb lakóhelyiség ki- és átalakításához.
- Korszerűsítéshez (pl. víz-, gáz bekötés), homlokzat felújításhoz.
f.)

Új munkavállalónak a korábbi munkáltató szervnél még ki nem egyenlített kölcsöne
kiváltására, törlesztésére.

2.) A munkáltatói kölcsön mértéke: a szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett építési költség,
vételár 30 %-a, legfeljebb 180.000.- Ft.
3.) A támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást elidegenítheti,
ha a fennálló kölcsön tartozását egy összegben az adásvételi szerződés megkötésével egyidőben
kifizeti.
4.) Házassági vagyonközösség megszüntetése vagy elhalálozás esetén, ha a kölcsönben részesültnek
kiskorú gyermekei vannak, a munkáltatói kölcsön tartozás megtérítését – a munkáltató szerv
hozzájárulása esetén – a lakásban maradó, kölcsön támogatásban nem részesült, a kölcsönt nyújtó
munkáltató szervvel munkaviszonyban nem álló házastárs, valamint a kiskorú gyermek gyámja
átvállalhatja.
5.) Ha a munkáltatói kölcsönben részesült munkavállaló a megállapodásban vállalt kötelezettségét
megszegi vagy közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a polgármester köteles a ki nem egyenlített
kölcsönt megvonni, a kifizetett támogatást egy összegben visszakövetelni. A visszakövetelt összeg
után a Ptk-ban foglalt kamatot kell a kölcsön megvonásának időpontjától kezdődően megfizettetni.
6.) Nincs helye a munkáltatói kölcsön egy összegben való visszakövetelésének, ha a közalkalmazott
jogviszonya öregségi és rokkantsági nyugdíjazás miatt szűnik meg.
III. .
Munkáltatói kölcsön törlesztése, kedvezmények megadásának feltételei
3.) A közalkalmazott a lakásépítési, vásárlási kölcsönt attól függően, hogy az építési költségnek,
illetve a lakás árának milyen hányadát teszi ki, felhasználhatja
d.) a saját erő összegének mérséklésére
e.) a kedvezményes kamatozású kölcsön csökkentésére
f.) a bankkölcsön csökkentésére.
4.) A közalkalmazott a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönt az OTP területileg illetékes fiókja
(Takarékszövetkezet) útján kamatmentesen, havi részletekben, a felek megállapodásában
meghatározott – legfeljebb a szerződés aláírásától számított 5 év alatt köteles visszafizetni. A havi
törlesztő részletet a pénz felvételét követő hó első napjától havi egyenlő részletben, tárgyhó 15-ig
kell megfizetni.
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Különösen indokolt esetben (pl. sorkatonai szolgálat teljesítése, gyermekgondozási segély,
gyermekgondozási díj, 6 hónapon túli betegség miatti keresőképtelenség és egyéb rendkívüli
családi körülmények miatt) legfeljebb másfél évre a törlesztés szüneteltetése is engedélyezhető
kérelemre. A törlesztés szüneteltetését a polgármester engedélyezi és erről értesíti az OTP
területileg illetékes fiókját (Takarékszövetkezetet).
-.-.-.-.-.2. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
Lakáscélú munkáltatói támogatásra
Amely létrejött egyrészről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, mint munkáltató
képviseletében: Huber Ferenc polgármester
Másrészről ......................munkavállaló között lakásépítés, vásárlás, felújítás (Fegyvernek,
...................u. .... sz.) munkáltatói támogatásának nyújtása és igénybevétele tárgyában, az alábbi
feltételek mellett:

2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az intézményi tevékenység tartós és színvonalas
ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy
nevezett munkavállaló részére lakásépítési alapjából
.............,- Ft.
Azaz: .............. Ft. visszatérítendő kamatmentes lakásépítési (vásárlási, felújítási) kölcsönt
biztosít az OTP Kereskedelmi Bank Rt. Törökszentmiklós ügyrendjében meghatározott
szabályok szerinti lebonyolítással, 3 %-os kezelési költség felszámítása mellett. A kezelési
költség a munkavállalót terheli.
2. A munkáltató és munkavállaló hozzájárulást és megbízást adnak arra, hogy a ......... Ft munkáltatói
kölcsön biztosítására a jelzálogjogot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
(székhely: 1876. Budapest, V. Nádor út 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, törzsszám:
10537914) pénzintézet, illetve annak képviseletében eljáró OTP és Kereskedelmi Bank Rt
Törökszentmiklósi fiókja (cím: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 134/136.) saját nevében a
Földhivatali ingatlan-nyilvántartás ...... hrsz. alatt felvett, természetben a Fegyvernek,
..............................u......szám alatti ingatlanra a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal –
munkáltató- (székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) javára az ingatlan nyilvántartásba
bejegyeztesse, illetve azt az OTP Bank Rt. által vezetett számlán nyilvántartott kölcsön
visszafizetésekor töröltesse, melynek díját a munkavállaló köteles megfizetni.
Továbbá hozzájárulását adja a munkavállaló, hogy az ingatlan nyilvántartásba a követelés
megszűnéséig, illetve teljes visszafizetéséig elidegenítési és terhelési tilalom legyen bejegyezve.
10. A kölcsön törlesztési ideje .......év. A kölcsön visszafizetését a pénz felvételét követően ...........-ig
kell megkezdeni, havi egyenlő részletekben, tárgyhó 15-ig a pénzintézeten keresztül.
11. A munkavállaló vállalja, hogy
c.) Közalkalmazotti jogviszonyát a kölcsön törlesztési időig fenntartja.
d.) A kölcsön tartozás fennállásáig az ingatlanra biztosítási kötelezettséget vállal.
12. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az 1.) pontban jelzett összeg, illetve annak a törlesztése
után fennálló részét egy összegben vissza kell fizetnie:
c.) Közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, kivéve az öregségi és rokkantsági nyugdíjazás
miatti jogviszony megszűnés eseteit.
d.) A munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást értékesíti, kivéve a megállapodás 6.) pontjában
foglaltakat.
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13. A munkavállaló a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakását a szabad forgalomban elidegenítheti, ha a
fennálló kölcsön tartozását egy összegben, az adásvételi szerződés megkötésével egyidőben
kifizeti.
14. A megállapodás 6.) pontjában felsoroltaktól eltérő esetekben a lakást a tartozás fennállásának ideje
alatt csak a támogatást nyújtó hozzájárulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.
15. Ha a munkavállaló a 7.) pont szerinti munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a tulajdonába
kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába kerülő
lakást, a kölcsöntartozást biztosító jelzálogjogot – a cserével, illetőleg adásvétellel – megszerzett
lakásra be kell jegyezni.
16. A megállapodás módosításával, felbontásával, a kötelezettségek teljesítésével, annak
következményeivel kapcsolatos vitás ügyekben a munkaügyi vitákra vonatkozó szabályok az
irányadók.
A megállapodásban foglaltakat a felek helybenhagyólag aláírják.
Fegyvernek, 200............
……………………………
munkavállaló

……………………………..
polgármester
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1. sz. melléklet
KÉRELEM
a lakáscélú munkáltatói támogatáshoz
1.)Kérelmező
neve:_________________________________________________________________________
Szül.év,
hó,
nap__________________________________________________________________________
Családi
állapota:
________________________________________________________________________
2.)Lakcíme:
________________________________________________________________________________
3.)Munkahelye:
____________________________________________________________________________
4.)
Foglalkozása:
____________________________________________________________________________
5.) Közalkalmazotti jogviszony kezdete:_____________________________________________
6.) Szociális helyzet, családtagok száma, lakáskörülményei, milyen jogcímen lakik a lakásban (tulajdonos,
családtag,
stb.)
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
7.)
Házastárs
neve,
szül.
év,
hó,
nap:____________________________________________________________
8.) Lakáscélú támogatás formája: építés – vásárlás – bővítés – felújítás, korszerűsítés 9.)
Megvásárolni
kívánt
lakóház
címe,
vételára:
____________________________________________________
10)Építés(bővítés,
felújítás)
helye:_______________________________________________________________
Jogerős
építési
engedély
száma:
_____________________________________________________________
Várható
bekerülési
költség:__________________________________________________________________
10.)Igényelt
kölcsön
összege:__________________________________________________________________
Törlesztési
idő,
módja:_____________________________________________________________________
11.)Pénzügyi források részletezése:
____________________________________________________________________________
12.)Indoklás:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13.)Munkáltató javaslata:
_____________________________________________________________________
Kelt: ………………………..
____________________________
kérelmező aláírása

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésére az önkormányzati
rendeletek és egyéb, díjakat tartalmazó határozatok felülvizsgálatáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület minden év szeptemberi ülésére ütemezi a következő évi költségvetést megalapozó
rendeletek és határozatok felülvizsgálatát, különös tekintettel az ár- és díjtételekre.
Ezt a felülvizsgálatot részben elvégeztük, azonban a rendeletek többségénél nem tudunk érdemi javaslatot
tenni, mivel a költségvetési törvényjavaslatban tervezett önkormányzatot érintő jelentős elvonások mértékét
nem ismerjük. Ezért erre vonatkozóan a képviselőtestület novemberi ülésére lehet javaslattal élni.
A rendelet módosításoknál azonban javasoljuk figyelembe venni az ÁFA 5 %-os emeléséből adódó lakossági
többlet terheket, ami csökkenti az önkormányzati díj emelés reális lehetőségét. Ebből a megfontolásból
javasoljuk inkább a kommunális adó emelését, és ahol nélkülözhető, ott az egyéb ár- és díjtételeket ne emelje
meg a testület.
A kommunális adót 2.000 Ft-tal javasoljuk megemelni az alábbiakban részletezett indokok alapján. Ezen kívül
javasoljuk az ideiglenes iparűzési adó törlését.
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról szóló rendeletben ugyancsak törvényi fogalom módosulás miatt
javasolunk módosítást.
Ezen kívül a környezetvédelmi rendelet módosítására is javaslatot teszünk.
Az ár- és díjemelést tartalmazó rendeleteken felül az SZMSZ-ben javasolunk módosítást, egyrészt az önként
vállalt feladatoknál a szociális törvény fogalom módosításai miatt, másrészt az időközben kiadott képviselői
mandátum miatt a képviselőtestület névsorát tartalmazó 1. sz. függeléket pontosítjuk.
Ebben az előterjesztésben szerepeltetjük a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának javaslatát is a
Könyvtárhasználati Szabályzatban szereplő díjak módosítására.

A RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL RÉSZLETESEN

1.) Adórendeletek
Az alábbi táblázattal szemléltetjük a költségvetésben tervezett összegeket, az adónemenkénti
előírásokat, befizetések alakulását beszámoló készítéséig. (2009. szeptember 10-ig beérkezett adatok
alapján):
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(adatok e Ft-ban)
Sorszám

Adónem

KV. T erv

2009.01.01. Ny itó Előírások-T örlések
hátralék
egy enlege

Befiz etések

Ö ssz e s hátralék
melyből később
esedék es

1.

M agánsz emély ek
komm. adója

12 455

4 595

16 162

10 903

9760
4971

2.

Hely i ip arűz ési adó

36 848

12 892

65 011

24 567

45704
30978

3.

Gép járműadó

25 230

10 698

28 899

17 006

22384
11162

4.

Letéti sz ámla

6 269

1 647

6 662

4 614

3890
2444

- mez őőri járulék

3 124

1 218

3 285

2 605

1998
1165

- köz célú érd. hj.

3 145

429

3 377

2 009

1892
1279

80 802

29 832

116 734

57 090

81738
49555

Összesen:

Az adóbevételek teljesítése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a behajtási cselekményekre, fizetési
letiltásokat, azonnali beszedési megbízásokat adunk ki, az egy évi adótételt meghaladó gépjárműadó
tartozások esetén kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. A behajtási eljárások
eredményességét befolyásolja, hogy rendkívül munka- és időigényes a végrehajtáshoz szükséges adatok
(munkahely, számlaszám) beszerzése, és az adatok ismeretében is gyakran eredménytelen a letiltás
kezdeményezése, illetve az inkasszó benyújtása. A folyamatos adóbeszedési munka eredménye, hogy 2008.
évben 106.018 e Ft adóbevétel realizálódott a 102.177 eFt előirányzathoz képest.
Jelen időpontig 57.090 eFt adóbevétel folyt be, ami a költségvetésben tervezettnek 71 %-a, valamint a nyitó
hátralék 50 %-kal (nyitó tartozásból fennálló: 14.809 eFt) csökkent. Összességében megállapítható, hogy
figyelembe véve a helyi adók szeptember 15-ig esedékes összegét a tavalyi évhez hasonlóan év végéig várható
az adóbevétel realizálódása.
1.1. Gépjárműadó
A gépjármű-adóztatást a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény szabályozza,
az adókivetés továbbra is kizárólag a Közigazgatási És Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
által havonta szolgáltatott adatok alapján történik. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó
törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 2010. január 01. napjával az alábbi változásokat
eredményezi:
 személyszállító gépjárművek esetén a gépjárműadó mértéke emelkedik, a gyártási év függvényében
átlagban 32,- Ft-tal/KW-onként (pl.: 7 éves, 55 KW-ú szgk 2009. évi adója: 14.300,- Ft, 2010. évi
adója: 16.500,- Ft)
 kiegészül a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű,
autóbusz kategóriával, melyek esetén az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja
után 1200,- Ft (Fegyvernek önkormányzat illetékességi területén ilyen nincs)
 az előbbi pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén az adó mértéke az adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után 1380,- Ft (pl.: saját tömeg: 5600 kg raksúly: 6900 kg tgk 2009. évi
adója: 109.200,- Ft, 2010. évi adója: 125.580,- Ft)
2009. július 31-i állapotnak megfelelően 1295 fő adóalany 1910 db gépjármű után fizet adót. Az alapadó
34.000 eFt, a kedvezmények, mentességek levonása után 29.139 eFt a fizetési kötelezettség. A súlyos
mozgáskorlátozottságra adható mentességet 50 fő tudta igénybe venni, ami 472.180,- Ft adott adómentességet
jelent. (2008-ban 48 fő volt, 514.960,- Ft adott mentesség).
Gépjármű nyilvántartás 2009. július 31-i állapotnak megfelelően:
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2009
Gépjármű fajta
Darab
Személygépjármű
Autóbusz

1 362

Kedvezmény
Alapadó
össz.
15 078 180
0

Mentesség
össz.
1 025 700

13 508 660

Éves adó

3

139 200

6 720

79 200

53 280

179

9 268 800

472 440

879 480

7 473 360

9

907 200

85 320

0

821 880

94

975 540

0

3 960

926 880

4

26 400

0

0

26 400

Pótkocsi

210

7 381 200

0

1 198 800

6 112 800

Utánfutó

49

223 200

0

0

216 000

1 910

33 999 720

564 480

3 187 140

29 139 260

Tehergépkocsi
Vontató
Motorkerékpár
Lakókocsi

Összesen

2008. évről 2009-re a gépjárművek száma 14-el emelkedett, ami az éves előírás összegénél 849 eFt
növekedést eredményezett.
A gépjárműadó hátralék behajtása érdekében az egy éven túli gépjárműadó tartozások esetén kezdeményezzük
a gépjárművek forgalomból való kivonását, 42 db forgalomból való kivonás valósult meg. Ezen intézkedések
során továbbra is nagyban megnehezíti munkánkat, hogy egyrészt már nem a hátralékos adózók a tulajdonosai
az érintett gépjárműveknek, másrészt számos gépjármű forgalomból való kivonása már a korábbi években
megtörtént. Ezen adónemre fizetési letiltással 124 hátralékos adózó esetében éltünk 4.296.351,- Ft összegben,
ebből 1.274.708,- Ft teljesült, ami már nem fog változni. Oka: az 1.2. pontnál írtak.
Fizetési halasztást ezen adónemből 6 adózó kapott 1.453 eFt összegre.
1.2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó
adómaximum 2009. január 01-től 15.599,0 Ft/adótárgy, a helyi rendelet szerint az adó mértéke 2008. január
01. napjától ingatlanonként évente 7.000,-Ft, üresen álló lakás és beépítetlen telek tulajdonosát 50 %-os
mértékű adókedvezmény illeti meg.
A 2008. évi adatokhoz viszonyítva 33 ingatlannal nőtt az adótárgyak száma, (a hatósági eljárások során feltárt
ingatlanok adóztatásából ered) az idei évben 2.666 db ingatlan adóztatásával az éves előírásunk 15.992 eFt,
kommunális beruházás miatt 246 ingatlan tulajdonosának állapítottunk meg mentességet az adó megfizetése
alól, ami 1.722 eFt adott kedvezményt jelent. A bevallások alapján 192 ingatlant nem laknak életvitelszerűen,
valamint 79 db beépítetlen telek van, ezért csak az adó 50 %-át fizetik ezen ingatlanok tulajdonosai, ami 949
eFt adott kedvezményt jelent.
A mai napig 193 db egyösszegű szennyvíz beruházás megállapodás jött létre (4 db közületi, 189 db lakossági
megállapodás), 13 db visszakérés történt, így jelenleg 180 db élő szerződés van 15.981 eFt,- Ft összeggel. 171
fő kért kommunális adómentességet, 5 fő közműfejlesztési hozzájárulás 25 %-os mértékű támogatás
igénylését választotta.
Ezen adónem hátralékának csökkentése érdekében 170 db fizetési letiltást bocsátottunk ki 2.692.299,- Ft
adótartozásra, melyből 701.341,- Ft bevétel folyt be. A letiltások foganatosítása során 106 eljárás
eredménytelenül zárult, mert adózók bejelentett munkahellyel nem rendelkeztek, a kapott ellátás letiltás alá
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nem volt vonható, a munkáltató a bejelentett címen nem volt található. Azoknál a munkahellyel nem
rendelkező adózóknál, akik valamilyen Önkormányzat által folyósított ellátásban részesülnek nyilatkozatuk
alapján tartozásuk levonásra kerül, amivel havonta kb. 50.000,- Ft-tal csökken a hátralék összege.
A nyilvántartások vezetésével és a határozatok elkészítésével járó költségek folyamatos emelkedése miatt
javasoljuk a magánszemélyek kommunális adójának 2.000,- Ft-os mérték emelését. Előzetes számítások
végzése után az alábbi táblázattal szemléltetjük az Önkormányzat 2010. évi várható adóbevételét ezen
adónemből:
2009. évi adatok
Megnevezés
Ingatlanok
száma (db)

Építmény

2010. évre várható adatok

Évi adóösszeg
(7.000,- Ft/év)
eFt

Ingatlanok
száma (db)

Évi adóösszeg Évi adóösszeg
(7.000,-Ft/év) (9.000,-Ft/év)
eFt
eFt

2 587

18 109

2 590

18 130

23 310

79

277

79

277

356

2 666

18 386

2 669

18 407

23 666

Kommunális beruházás
mentes ingatlan:

246

1 722

215

1 505

1 935

Nem életvitelszerűen
lakott (50 %-os kedv.)

192

672

195

683

878

16 219

20 853

Telek
Adótárgyak összesen

Éves adókivetés

15 992

Amennyiben a Tisztelt Képviselő Testület emeli az adó mértékét 2010. január 01. napjától, az alábbi rendelettervezet elfogadását javasoljuk:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
……………. számú
rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1)
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 4. §-ában a kommunális adó éves összege „7.000,- Ft”-ról „9.000,- Ft”-ra módosul.
2. § E rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba.
-.-.-.-.-.-

1.3. A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet:
2008. évről 395 db bevallás érkezett, melyek feldolgozása után a 2008. évre számolt iparűzési adó összege
54.751 eFt.
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Az alábbi táblázat adatai azt mutatják, hogy a 2008. évi adófizetési kötelezettség hogyan oszlott meg az
adóalanyok tevékenysége szerint:
Tevékenységi kör
megnevezése

Adóalanyok száma

2008. évi adóalap összege
(eFt)

2008. évi iparűzési adó
fizetési kötelezettség (eFt)

Mezőgazdasági vállalkozók

28

517 403

10 348

Őstermelők

138

138 377

2 767

Ipar

19

293 985

5 880

Kereskedelem

63

329 468

6 589

Vendéglátás

18

129 950

2 599

Szolgáltatás

129

1 328 397

26 568

Összesen

395

2 737 580

54 751

Az iparűzési adóalanyok száma a korábbi évekhez viszonyítva közel azonos, az adóalap évről-évre növekvő
tendenciát mutat. 34 fő vállalkozást szólítottunk fel bevallási kötelezettségének teljesítésére, valamint 12 főt
bejelentkezési kötelezettségének elmulasztásának pótlására az Apeh-tól megkért adatok nyilvántartásunkkal
történő egyeztetése során.
2008-ban ellenőriztük a 2007-es adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások valódiságát utóellenőrzés
formájában, a vizsgálat 38 adózóra terjedt ki, mely ellenőrzések 2009-ben is folytatódnak.
A hátralék behajtása érdekében 7 db azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be az adózók
bankszámlaszámainak terhére, melyből 110 eFt adóbevétel teljesült. A benyújtott inkasszó szinte minden
esetben visszautasításra került fedezethiány, illetve a számlaszám megszűnése miatt.
Az iparűzési adó fizetési halasztását 7 adózó kérte, 1.520 eFt összegre.
A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény
hatálybalépésével az állami adóhatóság 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket
a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja. A 2010. január 1-jét megelőző adóéveket érintő
adókötelezettségeket az adózók az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, az ezzel kapcsolatos adóztatási
feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el. A 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési
adóelőleget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni.
Az önkormányzati adóhatóságnak 2010. első félévében az általa az illetékességi területén nyilvántartott helyi
iparűzési adóalanyokról a törvényben meghatározott tartalmú adatszolgáltatást kell teljesíteni az állami
adóhatóságnak meghatározott időpontokig.
Idézett törvény rendelkezései szerint 2010. január 01. napjától az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi
jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységéről bejelentési kötelezettségét az állami adóhatósághoz
teljesíti, valamint az ideiglenes iparűzési adót 2010. január 01. napjától az állami adóhatósághoz teljesíti.
Javasoljuk, hogy a rendeletből a Tisztelt Képviselőtestület helyezze hatályon kívül az ideiglenes jelleggel
végzett iparűzési tevékenységet szabályozó §-okat. Az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése az
elmúlt két év átlagával számolva 374 eFt bevétel kiesést eredménye, melyet a Felszabadulás u. 161. sz. alatt
található elárusító helyek (piac) után fizetendő díj emelése részben pótolni fog.
A jelenlegi 2%-ban megállapított adómérték a törvényben meghatározott maximális adómértékkel azonos.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezet elfogadására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
……………. számú
rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 21/1999. (X.2.) számú rendelet módosításáról
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1)
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 1. §-ában a „vagy ideiglenes” szövegrész hatályát veszti.
2. § A rendelet 5. §-ának címe az alábbira módosul: „Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység”
3. § A rendelet 5. § (2) bekezdése hatályát veszti.
4. § A rendelet 6. § (2) bekezdése hatályát veszti.
5. § A rendelet 8. § (2) bekezdése hatályát veszti.
6. § A rendelet 10. §-ában a „10-12.” szövegrész „11-12.” szövegrészre változik.
7. § A rendelet 11. § (2) bekezdése hatályát veszti.
8. § A rendelet 11. § (3) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
„(3) Az adófizetést – ide értve az adóelőleget is – önadózással Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri
Hivatal 11745066-15409993-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni 2010.
május 31. n apjáig.”
9. § E rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba.
-.-.-.-.-.-

2.) Vállalkozók támogatása
A vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) helyi rendelet előírása szerint a korrigált, átlagos
statisztikai állományi létszám alapján 3.000,- Ft/fő/év az alábbi összegű támogatások kerültek kiutalásra:

Időszak

Összeg (Ft)

2008
2007
2006
2005

1 056 000
753 000
767 700
1 068 000

Foglalkoztatottak Vállalkozások
száma (fő)
száma (db)
352
65
251
62
256
58
356
91

A rendelet módosítását nem javasoljuk.

3.) Járulékszerű bevételek
3.1. Mezőőri járulék 17/1998. (IX.4.) számú önkormányzati rendelet
2009. évben lakosaink összesen 5204,3315 ha külterületi föld után fizetnek mezőőri járulékot és 5178,4481 ha
után állapítottunk meg a földhasználóknak közcélú érdekeltségi hozzájárulást. A terület nagysága a tavalyi
évhez képest mind a mezőőri járulék, mind a közcélú érdekeltségi hozzájárulás esetén közel azonos. Mezőőri
járulékot 249 fő földhasználó, míg közcélú érdekeltségi hozzájárulást 190 fő fizet. A területbeli illetve
fizetésre kötelezettek számának eltérését az okozza, hogy a közcélú érdekeltségi hozzájárulást 1 hektár alatti
terület esetén nem kell megfizetni a földhasználóknak.

A mezőőri járulék mértéke bevezetése óta (1999.) két alkalommal emelkedett (2001. január 1-től, illetve 2006.
január 01-től) Jelenleg a járulék mértéke a hektár alatti területek szántó, gyümölcsös területekre 350,-Ft/év,
gyep területre 100,- Ft/év. Hektár felett szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös esetén 700,- Ft/ha/év, gyep,
legelő, rét, parlag esetén 100,- Ft/ha/év. Az erdő művelési ágú után nem kell járulékot fizetni.
Az alábbi tábla tartalmazza a mezőőri járulék fizetési kötelezettség alá vont termőföldeket művelési áganként:
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Megnevezés

Járulékot/hozzájárulást
Fizetők száma (fő)
Bevallott területek (ha)
-Szántó
-Zöldség/gyümölcsös
-Gyep
-Parlag

Mezőőri
járulék

2009. évi
előírás
(eFt)

249
5204,3315
4797,9544
41,5099
364,8672
-----

3389

Befizetés
(eFt)

2605

A rendelet módosítását nem javasoljuk.
3.2. Közcélú érdekeltségi hozzájárulás 25/1999. (III.25.) számú határozat
2008. január 01-től a hozzájárulás mértéke szántó, kert, szőlő, gyümölcsös esetén 700,- Ft/ha/év, rét, legelő,
gyep esetén 300,- Ft/ha/év.
A mezőőri járulék és a közcélú érdekeltségi hozzájárulás hátralék összesen 3.890 eFt, melyből később
esedékes 2.444 eFt. A különbözet 1.446 eFt, mely összegre végrehajtási cselekményt nem foganatosítottunk.
Ennek oka, hogy a hátralékos adózókat érintően előző évben folytatott végrehajtási eljárások eredménytelenül
zárultak, mert adózók bejelentett munkahellyel nem rendelkeztek, a kapott ellátás letiltás alá nem volt
vonható.
Az alábbi tábla tartalmazza a közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá vont termőföldeket
művelési áganként:
Megnevezés

Járulékot/hozzájárulást
Fizetők száma (fő)
Bevallott területek (ha)
-Szántó
-Zöldség/gyümölcsös
-Gyep
-Parlag

Közcélú érd.
hj.

190
5178,4481
4772,4549
41,1260
364,8672
-----

2009. évi
előírás
(eFt)
3479

Befizetés
(eFt)

2009

A határozat módosítását nem javasoljuk

II. TOVÁBBI RENDELET MÓDOSÍTÁSOK

1. A foglalkoztatást elősegítő támogatásról 15/1995. (IV.28.)
A rendelet 1. § (1) bekezdését javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy a rendelet hatálya a Fegyverneken lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkező munkavállalókra terjed ki, tekintettel arra, hogy az ellátás igénylését a
tartózkodási hellyel rendelkezőkre is kiterjesztette a törvényi szabályozás. (R-t.:1. §)
A rendelet módosítását javasoljuk, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. a segélyezési rendszer 2009. január 1-i átalakításával „aktív korúak ellátása” megjelölést alkalmazza az
eddigi aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segély kifejezés helyett. A foglalkoztatási
törvényben pedig az eddig munkanélküli megjelölést az álláskereső kifejezés váltotta fel. Ahol a rendelet a
régi kifejezést használja, javasoljuk az aktív korúak ellátása, illetve álláskereső kifejezéseket alkalmazni. (R-t.
2. §)
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
……./2009. (……) rendelet-tervezete
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról szóló 15/1995. (IV.28.) rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §ában megfogalmazott felhatalmazás alapján, a foglalkoztatás elősegítése, az aktív korúak ellátásában
részesülők, az ellátatlan regisztrált álláskeresők élethelyzetének javítása érdekében, összhangban az EKszerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű /de minimis/ támogatásokra való alkalmazásáról szóló
69/2001/EK bizottsági rendelettel, az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya azokra a munkaadókra terjed ki, amelyek Fegyverneken lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező aktív korúak ellátásában részesülő, illetve ellátatlan regisztrált
álláskeresőt foglalkoztatnak.”

2.§ (1) Ahol a rendelet „nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesül”-őt, „rendszeres
szociális segélyben részesülő”-t említ, ott „aktív korúak ellátásában részesülő”-t kell érteni; ahol a rendelet
„munkanélküli”-t említ, ott „álláskereső”-t kell érteni; ahol a rendeletben „a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Munkaügyi Központ Törökszentmiklósi Kirendeltsége” szerepel, ott az „Észak-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Törökszentmiklósi Kirendeltség”-et kell érteni.

3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

-.-.-.-.-

2. A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A lakossági bejelentések alapján a biztonságos közlekedési, valamint víz- és földvédelmi feltételek
megteremtésének érdekében a rendelet módosítása szükséges az alábbiak szerint:

1) A Rendelet 1.§-a e rendelet szempontjából előírja „a közterületek, zöldterületek, környezetre ártalmas
anyag, tüzelőberendezés, közterületre irányuló hangszórás” fogalmi meghatározását. Módosító
javaslatunk: kiegészíteni az űrszelvény fogalmával is, mivel annak hiányos alkalmazása jellemzően
előfordul a településen akadályozva a korlátozás nélküli közlekedési körülményeket. (1.§)

2) Az önkormányzati rendelet 3. §. szerint „az ingatlan előtti közterületen haszonnövények nem
termeszthetők (pl.: burgonya, répa, napraforgó, stb.), cserje, virág a HÉSZ 10. §. (17) bekezdésének
betartása mellett úgy ültethető, hogy az a gyalogos és a közúti közlekedést ne zavarja, ne
akadályozza.” Javasoljuk a 3. §. átfogalmazását, kibővítését a jelenlegi szabályon túl az alábbiak
szerint:
Javasoljuk előírni:
a) Az ingatlan használója az ingatlan előtt lévő fák, bokrok, élő sövények nyesését, ápolását
rendszeresen elvégezni úgy
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hogy a forgalmi csomópontokban az úttest szegélyének sarokpontjától mért 50 m-en belüli
részen 0,5 méternél magasabb ne legyen,
a gyalogos közlekedést biztosító járda űrszelvénye 2,10 m magasságban és teljes
szélességében szabadon maradjon,
növényzet az elektromos, illetve hírközlési légvezetékhez ne érjen,
a közlekedést a burkolatból és burkolat mellett felnövő gyom ne akadályozza,

b) A közút és a kerékpárút kezelőjének az űrszelvények szabadon hagyását biztosítani kell úgy, hogy
 közút esetén az út fölött 4,5 m magasságig, mellette 0,8 m szélességig,
 kerékpárút esetében az út fölött 2,80 m magasságig, mellette 0,60 m szélességig
az űrszelvény szabadon maradjon. (2.§)

3) A Rendelet 4. § (1) bekezdése előírja, hogy „közterületet bármilyen módon beszennyezni, környezetre
ártalmas anyagot elszórni, kiönteni, eldobni, tilos.” Módosító javaslatunk: egészüljön ki a szabály a
tárolás tilalmával is. (3.§)
4)

a)
A Rendelet 5. § (1) bekezdése előírja, hogy „tilos az ingatlanok, intézmények, üzemek
szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalevet, iszapot,
vegyszermaradékot, stb.) nyílt felszínű illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, felszíni
vízbe, felszín alatti vízbe, illetve talajba juttatni.” Módosító javaslatunk: kiegészíteni az ásott
kútba és szigetelés nélküli műtárgyakba történő szennyvíz elvezetésének tilalmával.
b)
Rendelet 5.§. (2) bekezdést javasoljuk kiegészíteni: tilos a csapadékvíz-elvezető
árkokat, nyílt csatornákat feltölteni, működésüket és karbantartásukat fák vagy bokrok
beültetésével akadályozni vagy megszüntetni.
c)
Rendelet 5. § (6) bekezdése előírja, hogy „külterületen az ingatlan
tulajdonosa/használója köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz trágya, hígtrágya, egyéb
hulladék ártalommentes tárolásáról, kijelölt telepre történő szállításáról illetve
hasznosításáról.” Módosító javaslatunk: A szabályt a belterületre is kiterjeszteni, valamint
kötelezést előírni a hulladék vízzáróan szigetelt, vagy vízzáró szerkezettel kialakított tárolóban
történő elhelyezésére. (4.§)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2009.(………) rendelet-tervezete
a település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 10. §. (2) bekezdésében, a 46. §. (1) bekezdés c.) pontjában, a 48. §. (3) bekezdés b.) pontjában
és az 58. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési környezet megóvása és tervszerű
alakítása, fejlesztése, a természeti táj megőrzése érdekében a köztisztaság fenntartása, a vízminőség és
levegőtisztaság védelme, a zaj elleni védelem, a gondozott zöldterületek kezelése céljából az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §. A Rendelet 1.§-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:
(6) Űrszelvény: közlekedési út melletti és fölötti szabadon hagyandó függőleges, és
vízszintes irányú terület.
2. §. A Rendelet 3. §-a 3.§. (1) bekezdésre módosul és kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:
(2) Az ingatlan használója köteles az ingatlan előtt:

a) A fák, bokrok, élő sövények nyesését, ápolását rendszeresen elvégezni úgy
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hogy a forgalmi csomópontokban az úttest szegélyének sarokpontjától mért 50 m-en belüli
részen 0,5 méternél magasabb ne legyen,
a gyalogos közlekedést biztosító járda űrszelvénye 2,10 m magasságban és teljes
szélességében szabadon maradjon,
növényzet az elektromos, illetve hírközlési légvezetékhez ne érjen,
a közlekedést a burkolatból és burkolat mellett felnövő gyom ne akadályozza,

b) A közút és a kerékpárút kezelőjének az űrszelvények szabadon hagyását biztosítani kell úgy, hogy

 közút esetén az út fölött 4,5 m magasságig, mellette 0,8m vagy 1,00 m szélességig,
 kerékpárút esetében az út fölött 2,80 m magasságig, mellette 0,60 m vagy 0,80 m szélességig
az űrszelvény szabadon maradjon.

3. §. A Rendelet 4. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)Közterületet bármilyen módon beszennyezni, környezetre ártalmas anyagot elszórni, kiönteni, eldobni,
tárolni tilos.”
4. §. (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)Tilos az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot
(szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) nyílt felszínű illetve zárt csapadékvíz-elvezető
csatornába, felszíni vízbe, felszín alatti vízbe, ásott kútba, vízzáró szigetelés nélküli műtárgyakba illetve
talajba juttatni.”
(2) A rendelet 5.§. (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„Tilos a csapadékvíz elvezető árkokat, nyílt csatornákat feltölteni, működésüket és karbantartásukat fa vagy
cserje (bokor) beültetésével akadályozni.
(3) A Rendelet 5. § (6) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Külterületen és belterületen az ingatlan tulajdonosa/használója köteles gondoskodni a keletkező
szennyvíz, trágya, hígtrágya, egyéb hulladék vízzáróan szigetelt, vagy vízzáró szerkezettel kialakított
tárolóban történő elhelyezéséről, kijelölt telepre történő szállításáról illetve hasznosításáról.”
(4) A rendelet 5.§. (3)-(8) bekezdésének számozása megváltozik (4)-(9) számozásra.
5.§. A rendelet 18.§. (1) bekezdés a) és b) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) a közterülettel kapcsolatos 3.§. (2). bek a) pontja valamint a 4. §.
b) a víz- és földvédelemmel kapcsolatos 5.§. (1) és (3)-(9) bek.”
6.§. E rendelet 2009. ………-én lép hatályba.

-.-.-.-.-.3. KÉPVISELŐTESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A Szabályzat 6. sz. mellékletében (Kötelező és önként vállalt feladatok) szükséges módosításokat az alábbi
rendelet-tervezettel javasoljuk jóváhagyni:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……/2009.(……..) rendelet – tervezete
a 16/1995.(VI.22.) sz. rendelettel elfogadott és többször módosított A KÉPVISELŐTESTÜLET
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT módosításáról
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. tv. 18. §. (1) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 1. sz. függeléke helyébe az alábbi 1. sz. függelék lép:
„Szervezeti és Működési szabályzat 1. sz. függeléke
Képviselő-testület névsora:
Polgármester:
Huber Ferenc

Fegyvernek, Felszabadulás u. 184/a.

Képviselők:
Ambrus Dénes
Dr.Bacsa László
Bognár Zoltán
Dr. Kiss Györgyné
Ficsor Dénes
Herman József
Hillender Györgyné
Krupa István
Németh Attila
Nida Imre
Szatlóczki Edit
Tukarcs Istvánné
Tűhegyi Julianna

Fegyvernek, Hársfa út 13/b
Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 6.
Fegyvernek, Hársfa út 7/d
Fegyvernek, Hársfa út 1.
Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 56.
Fegyvernek, Háy M. út 67
Fegyvernek, Liszt F. út 8.
Fegyvernek, Ady E. út 13/a
Fegyvernek, Tópart tanya 10
Fegyvernek, Hársfa út 3/b
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 76
Fegyvernek, Vörösmarty út 22
Fegyvernek, Felszabadulás út 213.

2. §. A rendelet 6. sz. mellékletéből (Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatairól) hatályát
veszti:
- a Kötelező feladatok közül a 6/b.) (rendszeres szociális segély)
- az Önként vállalt feladatok közül a 20. (Vágóhíd fenntartása).
3. §. A rendelet 6. sz. melléklet Kötelező feladatok 6.)pontja kiegészül az alábbi k. és l. pontokkal:
„k.) időskorúak járadéka
l.) aktívkorúak ellátása”;
a 8.) pontja kiegészül az alábbi c, d, e.) pontokkal:
„c.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
d.) óvodáztatási támogatás
e.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás”
4. §. A 6. sz. melléklet Önként vállalt feladatok 5.) pontja kiegészül az alábbi j.) ponttal,
„j.) bölcsőde”
és a 24.) pont kiegészül az alábbi e.) ponttal:
„e.) foglalkoztatást elősegítő támogatás”
5. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
-.-.-.-.-

III. AZ ALÁBB FELSOROLT RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATA MEGTÖRTÉNT, AZONBAN
MÓDOSÍTÁSA NEM INDOKOLT:
1. A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) rendelet módosítása
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A Tisztelt Képviselőtestület a folyékony hulladék ártalmatlanítási díját 15/2007. (IX.28.) számú
önkormányzati rendelettel 2008. január 1-től 300.- Ft/m3+ÁFA összegben állapította meg. A Fegyvernek
közigazgatási területéről beszállított lakossági szennyvíz ártalmatlanítási díjból 80.- Ft/m3 +ÁFA
kedvezményt biztosít. A 17/2008. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel a szolgáltatási díj összegét 2008.
április 1-től 506.- Ft/m3+ÁFA összegben határozta meg.
Jelenleg a rendelet módosítását nem javasoljuk.
-.-.-.-.2. A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet módosítása
A Tisztelt Képviselőtestület a vízdíjat 24/2008. (X.1.) számú önkormányzati rendelettel 2009. január 1-től
191.- Ft/m3+ÁFA összegben határozta meg. A vízdíj emelés egyik célja volt, hogy a működési költségeken
felül az amortizációs költségekre is fedezetet nyújtson a vízmű bevétele, melynek pénzmaradványban kell
megjelennie. A 11.- Ft/m3 elkülönítendő tartalékot meghatározó határozat száma 131/2003. (IX.29)
A 2009. július 1-től életbe lépett ÁFA emelés többlet kiadást jelent a lakosság számára, így további
vízdíjemelést és a rendelet módosítását nem javasoljuk.
3. A fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló 11/1994./V.27./
önk.r.
4. Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről 21/2004.(V.28.) önk.r.
5. A szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk.r.
6. Fentieken túl elvégeztük a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/12. EK irányelv alapján hozott
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXIV. tv.
előírásai szerinti rendeletek felülvizsgálatát. Megállapítottuk, hogy az önkormányzati rendeletek nem
tartalmaznak e törvényből adódó szolgáltatásról szóló rendelkezéseket, így ez miatt a rendeleteket nem kell
módosítani.
-.-.-.-.-.Könyvtárhasználati Szabályzat módosítása:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 68. § -a alapján a könytárhasználati szabályzatot a Képviselő-testület határozza meg.
A javaslat szerint a Könyvtárhasználati Szabályzatban szereplő díjfizetési kötelezettségek árait a továbbiakban
a szabályzat 1. sz. melléklete határozza meg. Ez megkönnyíti a látogatóknak is a díjak átláthatóságát.
Egyetlen, díjtól független módosítást tartalmaz, hogy CD-re is és DVD-re is lehet másolni dokumentumokat
A mellékelt táblázatban jelezzük, hogy mit javaslunk módosítani.
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.Szolgáltatás megnevezése
1. Tagdíjak
1.2. 16 éven felüli, de van érvényes diákigazolványa
1.3. 16 éven felüli,nincs diákigazolványa
2. Fénymásolás
a) A/4 oldal
A/3 oldal
b) 10 vagy annál több oldal esetén
A/4 oldal
A/3 oldal
c) A Műv. Ház és Könyvtár dolgozóinak
A/4 oldal
A/3 oldal
3. Számítógép használati díja
a) 30 percet meg nem haladó időszakra
b) 60 percet meg nem haladó időszakra
c) 10 alkalommal 60 percet meg nem haladó
időszakra
e) 3,5 lemezre, CD-re vagy DVD-re másolás

4. Internet szolgáltatás használatának díja
b) 30 percet meg nem haladó időszakonként
5. A nyomtató használatának díja
5.1.Lézer nyomtatóval (fekete-fehér)
b) 10 vagy annál több oldal esetén A/4 oldal
6. Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás,
irodalomkutatás

7. Témafigyelés

8. Terembérleti díj
9. Könyvtárközi kölcsönzés
a) Visszaküldendő dokumentumok esetében

b) Vissza nem küldendő dokumentumok esetében

JELENLEGI ÁRAINK

JAVASOLT ÁRAINK

320,- + ÁFA=400,- Ft
640,- + ÁFA=800,- Ft

336,- + ÁFA = 420,- Ft
672,- + ÁFA = 840,- Ft

13,- + ÁFA= 16,- Ft
26,- + ÁFA= 33,- Ft

16,- + ÁFA = 20,- Ft
28,- + ÁFA = 35,- Ft

12,- + ÁFA= 15,- Ft
24,- + ÁFA= 30,- Ft

12,- + ÁFA= 15,- Ft
24,- + ÁFA= 30,- Ft

7,- + ÁFA= 9,- Ft
12,- + ÁFA= 15,- Ft

8,- + ÁFA = 10,- Ft
16,- + ÁFA = 20,- Ft

80,- + ÁFA= 100,- Ft
120,- + ÁFA= 150,- Ft
800,- + ÁFA= 1000,- Ft

84,- + ÁFA = 105,- Ft
124,- + ÁFA = 155,- Ft
840,- + ÁFA = 1050- Ft

A géphasználati idő az a)
vagy b) alapján + a lemez
beszerzési ára

A géphasználati idő az a)
vagy b) alapján + a lemez
beszerzési ára

50,- + ÁFA= 63,- Ft

52,- + ÁFA = 65,- Ft

13,- + ÁFA= 16,- Ft
Egyedi megállapodás
alapján, mely minimum
1000,-Ft + a felmerült direkt
költségeknél kevesebb nem
lehet.
Egyedi megállapodás
alapján, mely minimum
1000,-Ft + a felmerült direkt
költségeknél kevesebb nem
lehet./Gyakori tétel esetén
100,- Ft bibliográfiai
tételenként.
500,-Ft

12,- + ÁFA= 15,- Ft
Egyedi megállapodás
alapján, mely minimum
2000,-Ft + a felmerült direkt
költségeknél kevesebb nem
lehet.
Egyedi megállapodás
alapján, mely minimum
2000,-Ft + a felmerült direkt
költségeknél kevesebb nem
lehet./Gyakori tétel esetén
200,- Ft bibliográfiai
tételenként.
1000,- Ft

a másik könyvtárnak
a másik könyvtárnak
fizetendő díjakon felül 600.- fizetendő díjakon felül 300.Ft (ÁFA-val) /4 dokumentum
Ft (ÁFA-val)
dokumentumonként
a másik könyvtárnak
a másik könyvtárnak
fizetendő díjakon felül 60.- fizetendő díjakon felül 60.-Ft
Ft (ÁFA-val) /4 dokumentum
(ÁFA-val)
dokumentumonként
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……../2009. (XII.24.) sz. határozati javaslat
A Könyvtárhasználati Szabályzat módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§-a alapján a könyvtár használatának szabályzatáról szóló
73/1999. (IV. 24.) – többször módosított - önkormányzati határozatot az az alábbiak szerint módosítja 2010.
január 1-i hatállyal:
1. A III. fejezet 1.2 pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 1.2 pont lép:
„1.2.

A beíratkozási díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.”

2. A III. fejezet 2.1. pontjának második mondata hatályát veszíti, helyébe az alábbi szöveg lép:
„…Ez – technikai felszereltségének jelenlegi állása szerint – nyomtatott
dokumentumok esetén fénymásolat, hangzó dokumentumok esetén hangkazettára,
elektronikus dokumentum esetén 3,5 lemezre, CD-re vagy DVD-re készített másolat
lehet…”
3. A III. fejezet 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 és 2.1.4 pontja. hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2.1.1. lép:
„2.1.1.

A fénymásolás, a számítógép használat, az internethasználat és a nyomtatás
szolgáltatások árait az 1. sz. melléklet határozza meg.”

4. A III. fejezet 2.2. pontjának második mondata. hatályát veszíti, helyébe az alábbi szöveg lép:
„…Az intézmény vezetője és a felhasználó megállapodik a fizetendő díjban, mely az
1. sz. mellékletben leírtnál kevesebb nem lehet.”
5. A III. fejezet 2.3. pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2.3 pont lép:
„2.3
A felhasználók igénye alapján a könyvtár témafigyelést vállal a felnőtt
olvasószolgálati részlegben előfizetett hírlapokból és folyóiratokból. Megállapodás
csak a téma pontos megfogalmazása és a figyelendő dokumentumok tételes
felsorolása esetén köthető. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A témától, a
figyelendő periodikák számától és a határidőtől függően változik a szolgáltatás ára.
Minimálisan az 1. sz. mellékletben leírt összeget kell meghatározni.
A könyvtár csak érvényes megállapodás esetén végzi el a munkát.”
6. A III. fejezet 2.4. pontjának első mondata. hatályát veszíti, helyébe az alábbi szöveg. lép:
„A terembérleti díjat az 1. sz. melléklet tartalmazza.”
7. A III. fejezet 2.5. pontja. hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2.5. lép:
„2.5

A könyvtári rendszer más tagjai szolgáltatásainak igénybe vétele – könyvtárközi
kölcsönzés – esetén fizetendő díjat az 1.sz. melléklet határozza meg.”

8. A Könyvtárhasználati Szabályzat kiegészül az e határozat mellékletét képező 1.sz. melléklettel.
Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
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1. sz. melléklet
Szolgáltatás megnevezése
1. Tagdíjak
1.1. 16 éven aluli gyermeknek a beiratkozás
1.2. 16 éven felüli, de van érvényes
diákigazolványa
1.3. 16 éven felüli,nincs diákigazolványa
1.4. A könyvtári dolgozóknak a tagdíj
1.5. A 70 éven felülieknek a tagdíj
2. Fénymásolás
a) A/4 oldal
A/3 oldal
b) 10 vagy annál több oldal esetén
A/4 oldal
A/3 oldal
c) A Műv. Ház és Könyvtár dolgozóinak
A/4 oldal
A/3 oldal
3. Számítógép használati díja
a) 30 percet meg nem haladó időszakra
b) 60 percet meg nem haladó időszakra
c) 10 alkalommal 60 percet meg nem haladó
időszakra
d) Kék Vonal Alapítvány számítógépén
e) 3,5 lemezre, CD-re vagy DVD-re másolás
4. Internet szolgáltatás használatának díja
a) 60 percet meg nem haladó időszakonként
b) 30 percet meg nem haladó időszakonként
c) Kék Vonal Alapítvány számítógépén
5. A nyomtató használatának díja
5.1.Lézer nyomtatóval (fekete-fehér)
a) A/4 oldal
b) 10 vagy annál több oldal esetén A/4 oldal
c) Műv. Ház és Könyvtár dolgozóinak A/4 oldal
5.2.Tintasugaras nyomtató (színes)
a) A/4 oldal
b) 10 vagy annál több oldal esetén A/4 oldal
c) Műv. Ház és Könyvtár dolgozóinak A/4 oldal
6. Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás,
irodalomkutatás
7. Témafigyelés

8. Terembérleti díj
9. Könyvtárközi kölcsönzés
a) Visszaküldendő dokumentumok esetében
b) Vissza nem küldendő dokumentumok
esetében

ÁRAK
INGYENES
336,- + ÁFA = 420,- Ft
672,- + ÁFA = 840,- Ft
INGYENES
INGYENES
16,- + ÁFA = 20,- Ft
28,- + ÁFA = 35,- Ft
12,- + ÁFA= 15,- Ft
24,- + ÁFA= 30,- Ft
8,- + ÁFA = 10,- Ft
16,- + ÁFA = 20,- Ft
84,- + ÁFA = 105,- Ft
124,- + ÁFA = 155,- Ft
840,- + ÁFA = 1050- Ft
INGYENES
A géphasználati idő az a) vagy b) alapján + a
lemez beszerzési ára
100,- + ÁFA = 125,. Ft
52,- + ÁFA = 65,- Ft
INGYENES

16,- + ÁFA = 20,- Ft
12,- + ÁFA= 15,- Ft
8,- + ÁFA = 10,- Ft
40,- + ÁFA= 50,- Ft
32,- + ÁFA= 40,- Ft
24,- + ÁFA= 30,- Ft
Egyedi megállapodás alapján, mely minimum
2000,-Ft + a felmerült direkt költségeknél
kevesebb nem lehet.
Egyedi megállapodás alapján, mely minimum
2000,-Ft + a felmerült direkt költségeknél
kevesebb nem lehet./Gyakori tétel esetén 200,Ft bibliográfiai tételenként.
1000,- Ft
a másik könyvtárnak fizetendő díjakon felül
300.-Ft (ÁFA-val) dokumentumonként
a másik könyvtárnak fizetendő díjakon felül
60.-Ft (ÁFA-val) dokumentumonként
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Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendelet módosításokat, illetve határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Fegyvernek, 2009. szeptember 16.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i
nyersanyagnorma megállapításáról.

ülésére a 2010. évi

Tisztelt Képviselőtestület!
A jelenlegi mennyiségi és minőségi színvonal tartása érdekében a nyersanyag norma 0,62 %-os növelését
javasoljuk.
Az élelmezési nyersanyagnorma emelése a felnőtt étkezőknél indokolt, mivel 2009. január 1-től a
felhasznált nyersanyagnorma egyedül a felnőtt étkezőknél emelkedett 2,23 %-kal.
Összességében a felhasznált nyersanyagnorma 4,33 %-os csökkenést mutat.
Az alábbi táblázat a nyersanyagnorma napi összegének változását, és a javasolt norma alakulását mutatja
be:
Megnevezés

2008.évi
norma
Ft.

Bölcsőde:
-reggeli
54.-tízórai
50.-ebéd
140.-uzsonna
50.Bölcsőde átl.em.
Összesen:
294.Óvoda:
- tízórai
54.- ebéd
140.- uzsonna
50.Óvoda átl.em.
összesen:
244.Iskola
- tízórai
65.- ebéd
190.- uzsonna
54.Iskola átl.em.
összesen:
309.Felnőtt
- ebéd
207.Össz átl.
Emelkedés
1 054.Össz.átl.emelkedés:

2009.évi
norma
Ft.

Változás
előző évhez
Ft.
%

2010.
norma
Ft.

58.54.151.54.-

+
+
+
+

7,41
8,00
7,86
8,00

58.54.151.54.-

00.0.0.-

0.0.0.0.-

317.-

+ 23.-

+ 7,82

317.-

0.-

0.-

58.151.54.-

+ 4.+ 11.+ 4.-

+ 7,41
+ 7,86
+ 8,00

58.151.54.-

0.0.0.-

0.0.0-

263.-

+ 19.-

+ 7,79

263.-

0.-

0.-

70.205.58.-

+ 5.+ 15.+ 4.-

+ 7,69
+ 7,89
+ 7,41

70.205.58.-

0.0.0.-

0.0.0-

333.-

+ 24.- + 7,77

333.-

0.-

0-

224.-

+ 17.- + 8,21

231.-

+ 7.-

+ 3,12

1 137.-

+ 83.- + 7,87

1 144.-

+ 7.-

+ 0,62
+ 0,62

4.4.11.4.-

+
+
+
+

Változás
előző
évhez
Ft.
%

2009. augusztus 30.-ig a nyersanyagnorma eltérés összege 2 020 966-Ft, ami 4,33 %-os megtakarítást
jelent. A 2004. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2000.(X.26.).sz. önkormányzati rendelet 2. paragrafusa
alapján a nyersanyag eltérés éves átlagban az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten.
Az élelmezési rezsi költség 3 %-os emelését javasoljuk. A 2009. évi gazdálkodásunk tapasztalatai
alapján, csak a rezsi költség emeléssel tudjuk fedezni a jövő évi bér-, energia-, és egyéb fenntartási
kiadásokat.
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Az alábbiakban részletezzük a 2010-re javasolt 0,62 %-os norma emelés és 3 %-os rezsi költség emelés
alapján az intézmény várható bevételeit és kiadásait:

Nyersanyag összesen
Helybeli étk. rezsi bev. 75%
Örményes,Kuncsorba,Kétpó étk. 80%
Egyéb szolgáltatás rezsi bevétele
Rezsi összesen
Nyersanyag és rezsi összesen
Egyéb bevétel
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja
Bevétel Összesen

73 305
44 125
10 778
750
55 653
128 958
1 292
26 042
156 292

2010. évi
javasolt
előirányzat
71 290
45 206
10 237
780
56 223
127 513
70
31 885
159 398

KIADÁS
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Élelmiszer beszerzés
Készletbeszerzések
Szolgáltatások
ÁFA kiadások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Kiadás Összesen

26 062
7 872
73 305
2 230
18 036
25 864
449
0
153 818

24 930
6 516
71 290
3 909
18 236
31 885
231
0
156 997

BEVÉTEL

2009.eredeti
előirányzat

Az étkeztetés bevételének számítása a 2009. évi teljesített adagszám figyelembevételével történt, a
javasolt norma emelés összegével.
Összességében a 2010-re javasolt 0,62 %-os norma emeléssel, és a 3 %-os rezsi költség emeléssel
számolt 159 398 e Ft összes bevétel fedezi a 2010. évre tervezett kiadásokat.
A munkabérek a 2006. április 01-jétől érvényben lévő közalkalmazotti bértábla besorolása alapján
kerültek megállapításra 20 fő alkalmazottal számolva. A tervezett személyi juttatás összege nem
tartalmazza a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének összegét. Az energia – és közüzemi díjak a 2009.
évi fogyasztásnak megfelelően kerültek megállapításra. A további kiadások a 2009. évi teljesítéssel
azonos szinten lettek megállapítva.
A javasolt normaemelés kidolgozásánál figyelembe vettük a 2009-es év tapasztalatait, a 2010-es évre
várható nyersanyagárak változását.

Fegyvernek, 2009. szeptember 17.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Fodor Mihályné

3
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……………/2009.(……….) számú rendelete
a 2010. évi nyersanyagnormáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 10. §.
(3) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
§. (1) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma napi összege:

Intézmény
Bölcsőde
a) ellátott
b) alkalmazott
Óvoda
a) ellátott
b) alkalmazott

reggeli
Ft.
58.-

Iskola
a) ellátott
b) alkalmazott

tízórai
Ft.

ebéd
Ft.

uzsonna
Ft.

összesen
Ft.

54.-

151.231.-

54.-

317.231.-

58.-

151.231.-

54.-

263.231.-

70.-

205.231.-

58.-

333.231.-

Gondozási Központ
a) ellátott
b) alkalmazott

231.231.-

231.231.-

5. Alkalmazott

231.-

231.-

6. Egyéb vásárló

231.-

231.-

(2) A konyhán élelmezési rezsi költség címén az (1) bek. 1-6. pontjában a helybeli étkezőknél a
nyersanyag 78%-a, a vidéki étkezők esetében rezsiköltség címén a nyersanyagnorma 83%-a számolható
el.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott rezsi költség egyedi megállapodással csökkenthető, minimum 30
adag esetében, amennyiben szállítási költség nem merül fel.
§. Megtakarítás év végén az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten.
§. Ez a rendelet 2010. január 1-én lép életbe.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésére a 2010. évi éves ellenőrzési
tervről.

Tisztelt Képviselőtestület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja
jóvá.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében körjegyzőség
alakításáról Fegyvernek és Örményes képviselő-testületei megállapodást kötöttek, amit az együttes
képviselőtestületi ülés a 46/2007.(III.26.)sz. határozattal jóváhagyott. A Körjegyzőség belső ellenőrzéseit az éves
ellenőrzési terv eddig külön tartalmazta, melyet most a Körjegyzőség megszüntetéséről és Alapító Okiratának
hatályon kívül helyezéséről szóló 171/2009. (IX.2.) számú önkormányzati határozat, valamint a Fegyvernek
Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló 173/2009. (IX.2.) sz. önkormányzati
határozat értelmében a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal ellenőrzései tartalmaznak.
A Belső Ellenőrzési Terv ennek megfelelően kiterjed az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre, a
Polgármesteri Hivatalra és önállóan működő intézményeire, valamint önkormányzati társulásokra.
Tájékoztatásul közöljük, hogy Örményes Önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzést Fegyvernek-Örményes
Körjegyzőség belső ellenőre látja el (2010-től Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal belső ellenőre). A
2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben 1 átfogó vizsgálatot és 3 célellenőrzést terveztünk, mely
várhatóan 31 nappal növeli meg az összes ellenőrzési napok számát (140 + 31 = 171 nap).
Az Éves ellenőrzési terv tartalmát a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.
rendelet határozza meg.
2010. évi fő célkitűzések:
-

A költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, a költségvetési rendelet és az önkormányzati egyéb
gazdasági, pénzügyi vonatkozású rendeleteinek, határozatainak betartásának,
a számviteli, bizonylati rend és fegyelem érvényesülésének és a
pénzgazdálkodás vizsgálata.

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal részéről 2010. évben javasoljuk az alábbi ellenőrzéseket
elvégezni:
A.) Átfogó vizsgálatok: Az intézmények gazdasági és pénzügyi ellenőrzését és a működés törvényességének
ellenőrzését 2-3 évenként kell lefolytatni.
Ennek értelmében egy intézménynél javasoljuk az átfogó vizsgálatot a mellékelt 2010. évi éves ütemterv
szerint.
B.) Témaellenőrzést hármat javasolunk az ütemterv szerint a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálatával, a
kötelezettségvállalás nyilvántartás megvalósulásával kapcsolatosan, valamint pénztárellenőrzést a
Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél.
C.) Célellenőrzést hármat javasolunk az ütemterv szerint az önkormányzati költségvetésből államháztartáson
kívülre juttatott támogatások ellenőrzésével (pl. Civil, Közművelődési, Sportegyesület, Polgárőrség), a
2009. évi költségvetési rendelettel, valamint az Önkormányzat rendeleteinek
érvényesülésével
kapcsolatosan.

D.) Soron kívüli vizsgálatot szükség szerint a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtásánál tervezünk
végezni.
Fentiek alapján az ellenőrzési tervet úgy állítottuk össze, hogy a tervezett ellenőrzésekre a revizori napok száma
az összes revizori nap közel 70 - 80 %-a legyen. A fennmaradó 20 - 30 % a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet
21. § (4) bekezdésének betartása érdekében szükség szerint a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására
használható fel.

Ennek értelmében kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2010. évi éves ellenőrzési tervet az előterjesztés
melléklete szerint elfogadni szíveskedjen.

………../2009.(IX.24.) sz. önk.

határozati javaslat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a Fegyvernek önkormányzatra vonatkozó 2010.
évi éves belső ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Belső ellenőr

Fegyvernek, 2009. szeptember ….

(:Huber Ferenc:)
polgármester

2010. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §-a, valamint a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) sz. Kormány rendelet alapján Fegyvernek Nagyközség
Polgármesteri Hivatala, önkormányzati társulások és az önkormányzati intézmények 2010. évi belső
ellenőrzésének éves ellenőrzési terve:

A.
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL
Belső ellenőrzései

ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT:
1.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2008. január 1-től 2009. december 31-ig
Ellenőrzést végzi: Péter Margit (személyi juttatás, járulék)
Kapusi Jánosné (pénzügyi)
Ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű, 2008. májusi, 2008. novemberi, 2009. februári és a 2009. november
hónap bizonylatai tételesen.
Ellenőrzés várható időpontja: 2010. március hó
Ellenőrzésre fordított idő: 30 nap
Átfogó ellenőrzésre fordított idő: 30 nap
TÉMAELLENŐRZÉS:
1.
Ellenőrzés tárgya: Pénztárellenőrzés
Ellenőrzés célja: A pénzkészlet rovancsolása.
Ellenőrzendő időszak: 2010. év, adott időpont
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes,
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal, Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint önállóan működő intézmények.
Ellenőrzés várható időpontja: 2010. május hó
Ellenőrzésre fordított idő: 5 nap
2.
Ellenőrzés tárgya: Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzés célja: A rendeletben foglaltak betartásának vizsgálata.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: Szúrópróbaszerű, 2009. május hó és szeptember hó bizonylatai tételesen.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal, Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint önállóan működő intézmények.
Ellenőrzés várható időpontja: 2010. november hó
Ellenőrzésre fordított idő: 15 nap
3.
Ellenőrzés tárgya: Kötelezettségvállalás nyilvántartás megvalósulása
Ellenőrzés célja: A vonatkozó jogszabály és az intézmény szabályzatának érvényesülése.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év

Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal, Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint önállóan működő intézmények.
Ellenőrzés várható időpontja: 2010. május hó
Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap
Témaellenőrzésre fordított idő: 30 nap
CÉLVIZSGÁLATOK:
1.
Ellenőrzés tárgya: Önkormányzati költségvetésből államháztartáson kívülre juttatott támogatások
ellenőrzése
Ellenőrzés célja: Elszámolásuk ellenőrzése
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2010. szeptember hó
Ellenőrzésre fordított idő: 15 nap
2.
Ellenőrzés tárgya: A 2009. évi költségvetési rendelet
Ellenőrzés célja: A rendeletben foglaltak betartásának vizsgálata.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2010. augusztus hó
Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap
3.
Ellenőrzés tárgya: Önkormányzat rendeleteinek érvényesülése
Ellenőrzés célja: a rendeletben foglaltak betartása.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2010. július hó
Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap
Célellenőrzésre fordított idő: 35 nap
UTÓVIZSGÁLAT
Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolását kell vizsgálni.
SORON KÍVÜLI VIZSGÁLATOK
Szükség szerint a soron kívüli feladatok végrehajtásánál. Soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv
vezetőjének rendelkezése alapján lehet végezni.
Felhasználandó revizori napok száma: 95 nap
Összesen felhasználandó revizori napok száma összesen: 140 nap

Készítette: Kapusi Jánosné (belső ellenőrzési vezető)

B.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
Belső ellenőrzései

I.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek )
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatban
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek )
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető, pénztáros, telephelyvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: A térítési díjjakkal (étkezés, házi gondozás, ebédszállítás, nappali ellátás) kapcsolatos
elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése. Az Örményesi és Kuncsorbai telephely esetében a bevétel
postázásának szabályszerűsége.
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes

Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
II.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Célellenőrzések

1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása
- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a szakmai teljesítés,
az arra kijelölt személy által
Ellenőrzött időszak: 2010. év.
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
- Készletbeszerzések (kötött felhaszn.Kötelező eszközök) a tervben foglaltak - tényleges szükségletre
alapozva - előnyös árakon történek-e ?
- Tisztítószerek beszerzése tekintetében szintén, valamint a felhasználásnál a szigorú takarékosság
érvényesül-e?
- Az energia fogyasztás figyelemmel kisérésével az indokolatlan felhasználás visszaszorítása.
Ellenőrzött időszak: 2010.év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, tételes
Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása-elszámolása,
- számlák alaki és tartalmi követelményei
- leltár – leltározási ütemterv – lebonyolítás - megállapítások
- év végi zárások.
Ellenőrzött időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint

4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljeskörűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása
- Az állományváltozással kapcsolatos dokumentálási kötelezettség
- Az érték nélkül (mennyiségben) nyilvántartott készletek leltározása 09.30. fordulónappal
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek eszközök.
Ellenőrzött időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: Az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)

Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések
Ellenőrzés célja: Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos elszámolások szabályszerűsége
- nyilvántartások vezetése, egyeztetése
Ellenőrzött időszak:2010. év
Ellenőrzést végzi igazgató, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzés módszere: tételes (folyamatba épített)
Ellenőrzött szerv,ill.szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja:folyamatos
III.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített folyamatos ellenőrzés:
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes, pénztáros.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: az egész intézményre kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok:
Ellenőrzés célja: bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, negyedévente, szabályzatban foglaltak szerint
3.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok:
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljeskörűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása.
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes, pénztáros.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
4.
Ellenőrzés tárgya: Pályázatok:
Ellenőrzés célja: Pályázatok megírása, elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzése.
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos

IV.) Művelődési Ház és Könyvtár Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása )
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető

Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatban
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: A könyvtári befizetésekkel, a Művelődési Ház sajátos bevételeivel (terembérleti díj,
jegybevételek, nevezési díjak ) és a káváházi bevétellel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének
ellenőrzése.
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésére a Jász-NagykunSzolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítására.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága a TISZK Alapító Okiratának
hiánypótlásra és módosítására szólította fel a TISZK tagokat.
A módosítást a társult tagoknak, önkormányzatoknak jóvá kell hagyni, ezért a melléklet szerint
javaslom elfogadni a TISZK Alapító Okiratának módosítását és egységes szövegét.

………………/2009.(IX.24.) sz.

határozati javaslat

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának módosításával egyetért és
azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. szeptember 16.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171
Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésére az Önkormányzat
fenntartásában lévő közoktatási intézményekben a 2009/2010 -es tanévben indítható csoportok,
osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §. (2) bekezdésének c) pontja
előírja, hogy a fenntartó nevelési-, illetve tanévenként engedélyezi az indítható óvodai és iskolai
csoportok, osztályok számát és a maximális létszámtól való eltérést.
A maximálisan felvehető gyermek, illetve tanuló létszámot az idézett törvény 3. számú melléklete
tartalmazza. Ezen melléklet II. fejezet 3. pontja szerint a fogyatékos, továbbá a sajátos nevelési igényű
gyermekeket, tanulókat a sérülés mértékétől függően 2, illetve 3 gyermeknek, tanulónak kell
számításba venni.
A beterjesztett mellékletek a fentiek alapján készültek.
A maximálisan felvehető létszámok:
 Az 1-4. évfolyamon: 26 fő
 Az 5-8. évfolyamon: 30 fő
 A 9-13. évfolyamon: 35 fő
 A szakiskolai gyakorlati képzés: 12 fő
 Az óvodai csoportokban: 25 fő
A maximálisan felvehető létszámot legfeljebb 20%-kal át lehet lépni a nevelési, ill. tanítási év
indításakor, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb
két iskolai osztály indul.
A maximálisan felvehető létszámok túllépését a körzethatárok eltolódása, a sajátos nevelési igény
megállapítása, továbbá az óvodában a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján az óvodai nevelés
időtartamának meghosszabbítása okozza.
A törvényesen megengedett túllépést egy esetben sem haladtuk meg.
Mivel a kuncsorbai és az örményesi tagintézmények létszáma mélyen alatta marad a maximálisan
felvehető gyermekek számának, és a közeljövőben remény sincs arra, hogy azt megközelítse, így
dönteni az adatok alapján a fegyverneki tagintézmények esetében szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat
elfogadására.

………/2009. (IX. 24.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában levő közoktatási intézményekben a 2009/2010-es
tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való
eltérés engedélyezéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §. (2) bekezdésének c) pontja alapján az 1, 2.
mellékletben foglaltak szerint engedélyezi a 2008/2009-es nevelési, tanítási évben, a
fenntartásában lévő közoktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számát és
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
Erről értesül:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. szeptember 16.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Bérczesi Mária

1. sz. melléklet Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat

2 főnek
számít

3 főnek
számít

Számított
létszám

létszám

2 főnek
számít

Számított
létszám

létszám

2 főnek
számít
Számított
létszám

Kuncsorbai
Általános Iskola
Tagintézmény

létszám

Szalai Sándor Általános
Iskola Tagintézmény

Számított
létszám

Általános iskola
1.a.
18
1.b.
19
2.a.
19
2.b.
22
3.a.
24
3.b.
23
4.a.
22
4.b.
23

Móra Ferenc Általános Iskola
Tagintézmény

2 főnek
számít

Orczy Anna Általános
Iskola Tagintézmény

létszám

Osztály

1
3
2
2
1
3
7

19
19
22
24
26
24
25
30

23
24
23
22
20
22
23
24

1
6
1
7
8
7
7

-

24
24
29
23
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30
31

8
11
10
8
-

1
1
-

8
12
10
9
-

6
5
-

1
-

6
6
-

Alsó
tag.

170

19

189

181

37

-
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37

2

39
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1
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9
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-
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7
3

-
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4
-
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-

-

-

Elt. 5.
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-

-

3

3

-

6

-

-

-

-
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166
336

43
62

209
398
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357
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93

1
1
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451

52
89

8
10
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5.b.
6.a.
6.b.
7.a.
7.b.
8.a.

1 12

Elt. 78.
Felső tag.
Ált. isk.

1 12

A Szakiskola Intézményegység létszámadatai
9.o.
10.o.
11.a.
11.b.

12.a.
12.b.
Szakisk
Mindössz
esen

26
33
16
16
13
14
118

5
3
8

31
36
16
16
13
14
126

-

-

-

-

--

-

-

-

-

2. sz. melléklet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Beírt gyer.
létsz.

Számított

Telephelyek

Csoport

Annaházi

Kiscsop.

17

17

20

Középső

16

16

25

Nagy

23

24

25

Kiscsop.

27

27
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Középső
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26
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1

Kiscsop.
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27
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2

Középső

28

28
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3

Vegyes

29
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4

Nagy
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24

25

Kiscsop.

11

11

25

Vegyes

17

17

25

12

12

12

14

25

17

25

Központi

Újtelep

Szapárfalu
Bölcsőde
Kuncsorbai
óv
Napsugár
Óv.

Összesen

Vegyes

12

Kis-Köz.
KözNagy

17

Integrált.nev. létsz.

1

1

2

Max.felvehető Létsz. túllépés

18

1

19

25

328

5

333

382

Óvodai csoportok száma
ebből a maximálisan engedélyezett
létszámot túllépő csoport
Bölcsődei csoport

: 15
: 5
: 1
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. T. 56/556-010.
Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésére a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához való
csatlakozásról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő testülete 2001. évtől csatlakozott a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói
számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az ösztöndíj rendszer feltételeit a szociális
rendelet módosításáról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. önkormányzati rendeletben szabályoztuk.
Az alábbiak szerint bemutatjuk az eddig kiutalt és igénybevett, támogatásokat:
2001. évtől 2009. augusztus 31-ig 223 főnek összesen 5.673.000- Ft helyi támogatás került
utalásra, mely összeg tartalmazza a 2009. évi forduló keretében "A"-típusú pályázóknak
megítélt 10 havi ösztöndíját, valamint a „B” típusú pályázók 5 havi ösztöndíját is. A
támogatottak részére jogosultság hiányában ki nem fizetett ösztöndíjak elszámolása
2008/2009. tanév I. félévéig megtörtént. Az önkormányzatnak összesen 466.000.- Ft lett
eddig visszautalva, a tényleges felhasználás így:.5.207.000.- Ft
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű ( nappali tagozatos)alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Havonta az összege a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem alapján lehet
3000.-Ft, 4000.-Ft, illetve 5000.-Ft. (7/1996. (IV.5.) önk. rendelet 6/B.§ (1) bekezdése
alapján)
2009. évi „A” típusú ösztöndíjasok száma: 17 fő ; ebből: 7 fő 5.000.-Ft/hó,
0 fő 4.000.-Ft/hó,
10 fő 3.000.-Ft/hó, támogatásban
részesült. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
(2008/2009. tanév második, illetve a 2009/2010. tanév első féléve.) Ez összesen: 650.000.-Ft
kiadást jelentett volna az önkormányzatnak 2009. évben, de 2009/2010-es tanév első
félévében már csak 14 tanuló folytatott tanulmányokat, így az elutalt összeg 595. 000.-Ft-ra
módosult.
Megyei támogatásban "A" típusú pályázók közül 1 fő havonta 1800.-Ft támogatásban
részesül.
A 2009. évi "A" típusú támogatás folyósítása 2010. januárjában jár le.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű a (2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőfokú intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2010/2011. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű ( nappali tagozatos) alapképzésben, egységes,
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osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Havonta az összege a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem alapján lehet
3000.-Ft, 4000.-Ft, illetve 5000.-Ft.
2009. évi "B" típusú ösztöndíj pályázatra 2 fő nyújtott be pályázatot, mindkettő 3.000.Ft/ hó összegű támogatásra jogosult . Azonban az egyik hallgató nem nyert felvételt
sehova, ezért a támogatásra nem jogosult.
Előző években 2006 évben benyújtott pályázatok alapján 1 fő részesül ’B’ típusú
támogatásban, összege: 5.000.-Ft/hó. Ez azonban csak a 2008/2009 tanév I. félévére
vonatkozott, mert a 6 félév ekkor jár le.
Megyei támogatásban „ B” típusú pályázók közül senki nem részesül támogatásban részesült.
Az „A” és „B” típusnál az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzat
által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező
mértékben egészíti ki. (megduplázza)
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő testületnek, hogy továbbra is csatlakozzon
Ösztöndíjrendszerhez, hiszen évente várhatóan 15-20 új jelentkező helyzetén tud javítani.

az

Fentieket figyelembe véve, 2010. évben várható kiadás:
2010. évi forduló keretében „A” típusú pályázókra 15 fő x 10 hó x 4000.-Ft összegű
támogatással számolva: 600.000.- Ft, valamint 2009. években már megítélt „B” típusú
pályázó részére fizetendő támogatás összesen 1 fő x 10 hó, x 3000.-Ft összegű
támogatásokkal számolva, összesen: 30.000.- Ft, MINDÖSSZESEN: 630.000.- Ft/év
kötelezettségvállalást jelent.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007.
(III.26.) OM rendelet tartalmazza a helyi önkormányzat Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozásának kereteit, ami szerint az önkormányzatok számára az ösztöndíj pályázati
rendszerében való részvétel önkéntes, a csatlakozást nem lehet visszavonni!
A jogszabályi feltételek között szerepel az is, hogy csak abban az esetben csatlakozhat az
önkormányzat az Ösztöndíj rendszer 2010. évi fordulójához, ha az Általános Szerződési
Feltételek elfogadását igazoló „Csatlakozó nyilatkozatot” /1. sz. melléklet/ legkésőbb 2009.
szeptember 30-ig eljuttatja a az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály részére. A
nyilatkozat határidőre történő elküldésének hiányában nem válhatunk a pályázati rendszer
részesévé. A pályázatokat a 2/A–2/B. sz. melléklet szerint kell kiírni. A pályázatok
benyújtásának határideje 2009. október 30.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és
elfogadni szíveskedjen.

-
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határozati javaslat:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2010. évi
fordulójához való csatlakozásról
1.) Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007. (III.26.) OM. rendelet
alapján kifejezetten és visszavonhatatlanul csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kiírja az A” és „B” típusú
pályázatokat a 3/A.- 3/B sz. melléklet szerint.
Erről értesül: 1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2009. szeptember 14.
(: Huber Ferenc :)
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésére
az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tábori támogatására
jóváhagyott összeg átütemezéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!
A 2/2009. (III.2.) költségvetési rendelet 7. §. (2) pontjában a Képviselőtestület az Orczy Anna
Általános Iskola és Szakiskolának 200.000 Ft-ot jóváhagyott nyári táborra.
Sajnos a tervezett tábor meghiúsult, mert kevés volt a jelentkező. A kialakult helyzetet nem az érdeklődés
hiánya okozta, hanem a családok anyagi és szociális helyzete.
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója azzal a
kéréssel fordul a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy mivel az adott összeg tervezve van az önkormányzat
költségvetésében, szeretnék felhasználni az adott intézményben egy őszi jutalomkirándulásra. A
kirándulást azon gyerekek részére szerveznék, akik az elmúlt tanévben kiemelkedő tanulmányi, kulturális
és sport tevékenységet végeztek.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet , döntsön az alábbi határozati javaslatról.

………../2009. (IX. 24.) sz.
határozati javaslat
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tábori támogatására
jóváhagyott összeg átütemezéséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola részére a költségvetésben a nyári táboroztatásra biztosított 200.000 Ft-ot a kiemelkedő tanulók
őszi jutalom kirándulásának szervezésére használják fel..

Fegyvernek, 2009. szeptember 17.

Huber Ferenc
polgármester
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Ambrus Dénes igazgató

Készítette: Bérczesi Mária

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésére
a Fegyvernek Községi Sportegyesület támogatási kérelmének jóváhagyására.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Községi Sportegyesület a mellékelt levélben azzal a kéréssel fordult a Tisztelt
Képviselőtestülethez, hogy 2009. évre részükre 2.000.000.-Ft összegű plusz önkormányzati
támogatást jóváhagyni szíveskedjen.
A fenti összegre azért van szükségük, mert a megítélt 5.000.000.-Ft nem fedezi az egyesület
zavartalan működését.
Az egyesület elnöke a megelőző testületi ülésen már benyújtotta támogatási kérelmét, de a
képviselőtestület nem tartotta eléggé megalapozottnak, megindokoltnak az igényt. Alaposabb
és részletesebb indoklást, az eddigi felhasználás elszámolását kérte.
A képviselőtestület kérésére a Községi Sportegyesületnél vizsgáltuk a megítélt 5.000.000 Ft
felhasználását.

Megállapítások:
(Az összegek együttesen tartalmazzák a Labdarugó Szakosztály és a Kézilabda Szakosztály
bevételeit és kiadásait.)
Bevételek (2009. 01. 01-től 2009. 08. 31-ig)
Az egyesület 2009. évi saját bevételek összege 329.700 Ft, mely a reklámdíjakból, a
belépőjegyek és bérletek árából, rendezvényszervezésből és a versenyfelkészítés („NUPI
program”), Áfa bevétel összegéből tevődik ki. A támogatások között Fegyvernek
Önkormányzat támogatása szerepel 5.000.000 Ft (4.500.000 Ft + 500.000 Ft) összeggel.
SZJA levonások 40.880 Ft összeggel, valamint 370.000 Ft tagi kölcsönből tevődik ki.
Nyitó pénzkészlete 2009.01.01-én 319.705 Ft (bankszámla egyenleg 312.515 Ft,
pénztáregyenleg 7.190 Ft).
Bevétel összesen: 5.740.580 Ft + 319.705 Ft (nyitó pénzkészlet) = 6.060.285 Ft
Kiadások (2009. 01. 01-től 2009. 08. 31-ig)
Az egyesület 2009. évi anyagköltsége 773.759 Ft, mely tartalmazza a gyógyszerek,
sportszerek, tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatványok és egyéb anyagköltségek összegeit.
Ebből jelentősebb költség a sportszer beszerzés (670.823 Ft).
Bér és bérjellegű kifizetés 2.044.580 Ft. Tételesen vizsgáltuk ebből az útiköltség térítés,
kiküldetés költségeit, melynek összege 1.512.316Ft. Ebben a költségben szerepel a 7
korosztály edzői díja 5 fő részére, mely 495.000 Ft (10.000 Ft/hó, 15.000 Ft/hó és 30.000
Ft/hó-s kifizetések), valamint 14 fő részére költségtérítésként (játékosok saját gépjármű
használata ~ 7.000-8.000 Ft/hó-s kifizetés és elnök saját gépjármű használata ~ 30.000 –
50.000 Ft/hó kifizetés) kifizetett 1.017.316 Ft.
Munkaadói közteherként 60.000 Ft összeggel mulasztási bírság szerepel. Személyszállításra,
egyéb szolgáltatás kiegyenlítésére és postaköltségre 594.786 Ft-ot költöttek. Reprezentációs

költség (élelmiszervásárlás) 140.075 Ft volt. Banki költség 17.963 Ft. Sporttevékenységhez
kapcsolódó kiadások 631.673 Ft, mely a nevezési díjak, játékengedélyek költségeiből,
tagdíjakból, igazolások díjaiból, egyéb sport tevékenységhez kapcsolódó kiadásokból és
terembérleti díjból tevődik ki. Az inkasszó (APEH) összege 619.000 Ft. Hitel, kölcsön
törlesztés (tagi kölcsön) 300.000 Ft.
Kiadás összesen: 5.181.836 Ft.
Bevételek:
Kiadások:
Egyenleg:

6.060.285 Ft
5.181.836 Ft
878.449 Ft

A Fegyvernek Községi Sportegyesület könyvelése alapján, 878.449 Ft állt rendelkezésre
2009. augusztus 31-én.
Az egyesület által tervezett bevétel 2009.09.01-től 2009.12.31-ig:
Az egyesület által tervezett kiadás 2009.09.01-től 2009.12.31-ig:
Rendelkezésre álló egyenlege 2009.08.31-én:
Különbözet:

+ 910.000 Ft
- 3.669.000 Ft
+ 878.449 Ft
- 1.880.551 Ft

A bizonylatok és az egyesület által benyújtott kiadási és bevételi terv (2009.szeptember 1.2009. december 31.) alapján a Fegyvernek Községi Sportegyesület 2009. évi további
működéséhez ~ 1.900.000 Ft szükséges.
A fentiek, valamint a mellékelten megküldött Fegyvernek Községi Sportegyesület Elnökének
levele és az év hátralevő részének legszükségesebb kiadási és bevételi tervének részletezése
alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az alábbi alternatívák közül válasszon.
………../2009. (IX. 24.) sz. határozati javaslat:
A Fegyvernek Községi Sportegyesület támogatási kérelmének jóváhagyásáról.
„A” alternetíva
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009es költségvetés terhére 1.900.000 Ft (egymillió-kilencszázezer Ft) támogatást nyújt a
Fegyvernek Községi Sportegyesület részére.
„B” alternatíva
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Községi Sportegyesület
kérését forráshiány miatt elutasítja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Polgár István KSE elnök
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. szeptember 17.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Bérczesi Mária

Fegyvernek Községi Sportegyesület
5231, Fegyvernek Felszabadulás út 165.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete.
5231 Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Községi Sportegyesület vezetősége nevében azzal a kéréssel fordulok Önökhöz,
hogy – 2009. évre – részünkre 2.000.000.-Ft ( azaz kettőmillió forint) összegű plusz
önkormányzati támogatást jóváhagyni szíveskedjenek.
A fenti összegre azért van szükség, mert a megítélt 5.000.000.-Ft nem fedezi az egyesületünk
zavartalan működését.
Tudjuk, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei is korlátozottak, azonban döntésüknél
kérjük, vegyék figyelemben az alábbi indokokat:
A 2005. évi önkormányzati támogatás 6.000.000.- Ft volt. 2006- ban ez lecsökkent
5.500.000.- Ft-ra, 2007-ben 4.500.000.-Ft-ra
A sportegyesület támogatása az elmúlt években jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest.
A működési költségek (játékengedélyek, nevezési, tagsági díjak, játékvezetői díjak, utaztatási
díj stb.) pedig évről évre jelentősen emelkednek.
Az egyesület jelenleg 2 szakosztállyal működik:
 1 női kézilabda szakosztállyal és
 1 labdarúgó szakosztállyal (ezen belül 7 korosztályos csapattal).
Az utánpótlás csapatainkat 7, 9, 11, 13, 16, és 19 éves korosztályú gyermekek és fiatalok
alkotják, amely összesen 120-160 gyermeknek nyújt kultúrált és szervezett sportolási
lehetőséget.
Az utánpótlás nevelés szervezettségét és eredményességét bizonyítja, hogy az U-7, U-9, és
U-11 utánpótlás csapataink meghatározó szerepet játszanak a Nemzeti Utánpótlás Program
keretében a kistérségi tornákon, az U-13, U-16-os csapatok a megye I. bajnokságában
egyaránt a dobogó közelében vannak. Az ifi csapatunk játékosai pedig a felnőtt csapat
mindenkori kiegészítői, egyre többször kerülnek be a felnőtt csapatba.
Az utánpótlás csapatok felkészítése és versenyeztetése egyre nagyobb kiadást jelent az
egyesületnek, azonban ez elengedhetetlen a gyerekek fejlődéséhez.
Megfelelő
képzettségű
edzők
alkalmazására,
továbbképzésére,
valamint
a
versenyrendszerben történő aktívabb részvételre az eredményes munkához feltétlenül szükség
van.
Az U-15, U-17-es csapataink az idén is részt vesznek a HUNGARY KUN CUP-on, ahol
nemzetközi csapatokkal mérhetik össze tudásukat, és amely csapatok a határon túlra is
elviszik községünk hírét.
A nyáron már hagyományosan ismételten megrendeztük a falunap keretein belül a
„VIRÁGZÓ TISZA KUPA”utánpótlás labdarúgó tornát, amelyen részt vettek Karcag,
Kisújszállás, Szolnoki Máv FC, Szandai Focisuli, Tiszabura, Törökszentmiklós, csapatai.
A torna végeredménye U-11 évesek I. hely Fegyvernek, U -9-évesek II. hely Fegyvernek, U-7
évesek IV. hely Fegyvernek.
A költségek csökkentése érdekében az utánpótlás edzők saját gépkocsival is beszállva oldják
meg a csapatok tornákra való utaztatását, kisebb jármű bérlését lehetővé téve.

Augusztus 29-én Tiszaburán az U-9 éves csapatok részére megrendezett úgynevezett Berrár
kupán játszottunk húsz csapat részvételével, ahol több mint tíz NB I- es utánpótlás csapat is
szerepelt. (Ferencváros, Újpest, MTK, Vasas, Debrecen, stb) Fegyvernek a 15. helyen
végzett, megelőzve az Újpest és Karcag csapatait.
Az elmondottak alapján látható, hogy komoly eredményeink mögött kemény, lelkes és
szakszerű munka folyik elhivatott emberekkel.
A kézilabdás lányaink is elváráson felül szerepeltek, igaz a tabella utolsó helyén, de a játék
képe alapján előrébb kellett volna végezniük. Rutintalanságnak tudható be az utolsó hely. A
kellő rutin nem a megalakulással adatik meg, hanem megfelelő idő, sok türelem és rengeteg
gyakorlás hozza majd el.
Az idei bajnokságban eredményesebben fognak szerepelni, az edzésmunka és az
edzőmérkőzéseken mutatott játék alapján. A költségek csökkentése érdekében,
Törökszentmiklóson csak heti egy alkalommal bérelünk tornatermet, az oda való utazást saját
gépkocsival- játékosok, edző, vezetők- oldják meg.
A fenti plusz kiadásokat szerettük volna pályázatok útján pótolni, ezért a 2. 205. 000.-Ft
keretösszeggel működési célokra pályázatott nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alaphoz. Az
elbírálásáról a napokban kaptunk értesítést, mely nem a legkedvezőbb számunkra, hiszen a
fenti összegből csak 200.000.- Ft támogatást ítéltek meg részünkre, amellyel így jelentős
2.000.000.-Ft működési hiány keletkezett.
Az egyesület vezetősége megtárgyalta annak lehetőségét,hogy a fenti összeget az egyesület
zavartalan működése mellett milyen formában és mértékben tudná csökkenteni. A
költségcsökkentő intézkedések (edzésszám csökkentése, az edzőmérkőzések elhagyása, a
tornák lemondása,) nagyban befolyásolnák csapataink eredményes szereplését. A hiány
pótlásában csak az önkormányzat segítségére számíthatunk, hiszen az a fegyverneki
vállalkozói kör, amely az egyesületet támogatja, a jelenlegi gazdasági helyzetben képtelen azt
továbbra is felvállalni.
Az egyesület anyagi helyzete jelenleg augusztus végéig teszi lehetővé az egyesület
működését. Amennyiben a kérelmünk kedvezőtlen elbírálást kap, úgy működésképtelenné
válunk, és az utánpótlás, valamint a felnőtt csapatainkban szereplő játékosok sportolási
lehetőségét és versenyeztetését nem tudjuk biztosítani.
Mellékelten megküldöm:
 2009. 01. 01- 2009. 08. 31-ig tartó időszak kiadásairól és bevételeiről szóló részletes
elszámolást költség nemenként
 Az év hátralevő részének legszükségesebb kiadásainak részletezését.
Kérjük a Képviselőtestületet, hogy a kérelmünket megvitatni és az egyesület számára kedvező
döntést meghozni szíveskedjen.

Fegyvernek, 2009. szeptember 7.
Tisztelettel:
Polgár István
SE elnök

Fegyvernek Községi Sportegyesület
Fegyvernek
Felszabadulás út 165
KIADÁSI TERV
2009. szeptember 01. – től
LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY:
Felnőtt és ifjúsági csapat.
 Játékvezetői díj:
7 mérkőzés
40.000.-/ mérkőzés
 Utazázi költség : 11 mérkőzés
40.000.-/ mérkőzés
 Üditő ásvány víz
 Edzői díj, tisztelet díjak költség térítés
 Igazolások, játékengedélyek, biztosítás: 50 fő 5.800/ fő
 Orvosi vizsgálati díj:
50 fő 1.000/fő
 Könyvellési díj:
5 hó 7.600/hó
 Sportfelszerelések ( cipő, jelzőmez, )
Felnőtt és ifi összesen:

280.000.440.000.60.000.410.000.290.000.50.000.38.000.100.000.1.668.000.-

Utánpótlás csapatok: u-16, u-13, u-11, u-9, u-7,
 Játékvezetői díj:
10 mérkőzés
17.000.-/ mérkőzés
 Utazási költség
10 alkalom
30.000.-/ alkalom
 Tornákra való utazás 12 alkalom
20.000.-/ alkalom
 Játékengedélyek
50 fő
2.500.-/ fő
 Igazolások bizt.
40 fő
1250.- / fő
 Orvosi vizsgálati díj 90 fő
500.-/fő
 Sportfelszerelések: mezgrt,
 Edzői díjak költségtérítések:
 Egyéb költség:
Utánpótlás összesen:

170.000.300.000.240.000.125.000.50.000.45.000.
100.000.250.000.150.000.1.390.000.-

KÉZILABDASZAKOSZTÁLY:
 Nevezési díj:
 Játékengedélyek regisztrációs kártyák:
 Játékvezetői díj:
12 mérkőzés
8.000. Utazási költség:
12 alkalom
20.000. Terembérlet :
4 hó
30.000.-/hó
 Költség térítések:
5 hó
15.000.-/hó
 Egyéb költség
Kézilabda összesen:

Mind összesen:

70.000.60.000.96.000.240.000.120.000.75.000.50.000.711.000.-

3.669.000.-

Fegyvernek Nagyközségi Sportegyesület
Felszabadulás út 165
Fegyvernek

BEVÉTELI TERV
2009. augusztus 01.-től

LABDARÚGÓSZAKOSZTÁLY:
o Belépő jegy :
o Bérlet
o Tagdíj:
o NCA pályázat
o Civil pályázat
o Reklám bevétel
Mind összesen:

156.000.70.000.120.000.200.000.264.000.100.000.910.000.-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
BANKSZÁMLÁN
KÜLÖNBÖZET:

3.669.000.910.000.837.876.2.020.124.-.

Fegyvernek 2009. szeptember 08.

Polgár István
Elnök

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 24-i ülésére a „Kötelezettségvállalás a Marx K. út szélesítésének, a településközpont, a piac fejlesztésének és a községháza épület akadálymentesítésének tervezési költségeiről” szóló 147/2009 (VII.16.) számú határozat módosításáról
TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!
A Tisztelt Képviselőtestület 147/2009 (VII.16.) határozatával döntött a Marx K. út szélesítésének, a településközpont, a piac fejlesztésének és a községháza épület akadálymentesítésének tervezési költségeiről.
A pályázati felhívások megjelenése után nyilvánvalóvá vált, hogy pályázati előírások miatt a Marx K. út szélesítésére pályázatot benyújtani nem érdemes, a tervek előzetes felülvizsgálata megtörtént, melynek összege bruttó 50.000 Ft.
A településközpont és piac építésére vonatkozó tervek elkészítésének költsége bruttó
940.000 Ft helyett bruttó 762.500 Ft. A tervek elkészítésének határideje 2009. szeptember 21. a pályázat benyújtásának határideje 2009. szeptember 30. (megjelenése 2009.
szeptember 15.).
A polgármesteri hivatal akadálymentesítésére vonatkozó tervek 2009. augusztus 31 –én
elkészültek, a vonatkozó pályázat benyújtásának határideje 2009. szeptember 30.
A tervezési költségek csökkentésével összhangban szüksége van a 147/2009 (VII.16.)
sz. határozat módosítására az alábbi határozati javaslat alapján.
………………/2009 (IX.24.) sz.
határozati javaslat
A 147/2009. (VII.16.) önkormányzati határozat módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kötelezettségvállalás a Marx
K. út szélesítésének, a településközpont, a piac fejlesztésének és a községháza épület akadálymentesítésének tervezési költségeiről” szóló
147/2009 (VII.16.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1. A határozat 1. pontja „Marx K. út szélesítése 150 eFt eFt„ hatályát veszti és
helyébe az alábbi 1. pont lép:
„1. Marx Károly út szélesítése engedélyezési terveinek felülvizsgálata bruttó 50.000 Ft.”
2. A határozat 2. pontja „településközpont, piactér fejlesztése 940 eFt” hatályát
veszti és helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. fegyverneki történelmi településközpont rehabilitáció 2. ütem
engedélyezési terveinek elkészítése bruttó 762.500 Ft.”
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj. feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
Nardai Dániel, települési menedzser
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. szeptember 09.
/:Huber Ferenc:/
polgármester
Készítette: Nardai D.

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24.-i ülésére folyószámlahitel
igénybevételéről
Tisztelt Képviselőtestület !
A 2009. évi költségvetési rendelet 16. § (3) bekezdése szerint 140 millió Ft folyószámlahitel vehető
igénybe, melyet ez év december 11-ig vissza kell fizetni.
A jövő évi fizetőképség megőrzése érdekében újabb hitelt kell igénybe venni, melynek visszafizetési
határideje 2010.december 10. A 2009. év tapasztalatai alapján (a 140 millió Ft folyószámlahitel
igénybevétele mellett szükségessé vált június 30.-án, július 31.-én, szeptember 1.-én 25-25 illetve 10
millió Ft munkabérhitel felvétele is) javaslom ismét a 140 millió Ft folyószámlahitel igénybevétel
elfogadását a mellékelt határozati javaslattal. Az OTP tájékoztatása szerint esetleges évközi
folyószámlahitel igénybevétel nagyságának változtatása lehetséges szerződés módosítás keretében. A
2010.-es évben figyelemmel kell lenni a beruházások támogatásának megelőlegezésére is az
utófinanszírozások miatt.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
………/2009.(IX. 24. ) sz.
Folyószámlahitel igénybevételéről
l.

önkormányzati határozati javaslat

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgáltatási és államigazgatási
feladatok folyamatos működtetéséhez 2009.december 11-i időponttal 140 millió Ft
folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá.
Hitel visszafizetés ideje: 2010. december 10.

2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
folyószámlahitel visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat
megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
3. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank
Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA valamint az időarányosan képződő helyi és
gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
4. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitel felvétel ügyében eljárjon, és
a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
Fegyvernek, 2009. szeptember 15.
Huber Ferenc
polgármester
Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ OTP Bank Nyrt. Szolnoki fiókja

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 24-i ülésére „Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” (ÉAOP-2009-4.1.5-09) tárgyú
pályázat benyújtásáról
TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!
A Tisztelt Képviselőtestület 147/2009 határozatával döntött a Községháza épületének akadálymentesítésének tervezéséről, a vonatkozó tervek 2009. augusztus 31- re elkészültek.
Az Észak – alföldi Operatív Program keretében meghirdetésre került az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) (ÉAOP-2009-4.1.5-09) című pályázat.
A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, összege 90% -os intenzitás
mellett maximum 15 millió forint.
A tervezett beruházás keretében a Polgármesteri Hivatal (5231 Fegyvernek, Felszabadulás u.
171.) épületének komplex akadálymentesítésére kerül sor. A projekt keretében a Hivatal bejáratának, vizesblokkjának, folyósólyának, valamint belső nyílászáróinak akadálymentes átépítése
valósul meg.
A beruházás várható összköltsége bruttó 16.323.499 Ft, melyből a pályázat keretében támogatható költség 15.877.249 Ft (a teakonyha kialakításának 165.000 Ft –os valamint a közbeszerzés 281.250 Ft -os költsége nem támogatott), az alábbiak szerint:
Polgármesteri Hivatal épület akadálymentesítés költségek, arányok
Nettó
ÁFA
Bruttó
Korlát Tényleges
Építési beruházás
11 478 799 2 869 700 14 348 499
90,37%
Előkészítés 1
210 000
0
210 000
1,32%
Előkészítés 2
320 000
80 000
400 000
6%
2,52%
Műszaki ellenőr
250 000
62 500
312 500
2%
1,97%
Közbeszerzés
125 000
31 250
156 250
1%
0,98%
Nyilvánosság
110 000
27 500
137 500
1%
0,87%
Projekt menedzsment
312 500
312 500
2%
1,97%
Összesen támogatott költségek
12 806 299 3 070 950 15 877 249
Nem támogatott költségek (teakonyha kialakítása)
132 000
33 000
165 000
Nem támogatott költségek (közbeszerzés)
225 000
56 250
281 250
Beruházás mindösszesen
13 163 299 3 160 200 16 323 499
A beruházás forrásösszetétele
Támogatás 87,54 %
Saját erő 12,46 %
Összesen
Nem támogatott költségek
Mindösszesen

14 289 524
1 587 725
15 877 249
446 250
16 323 499

A beruházás fajlagos költsége nettó 20.000 Ft/m2 mely nem haladja meg a pályázatban meghatározott nettó 35.000 Ft/m2. A közbeszerzés költségeire maximum tervezhető 1% (nettó
125.000 Ft) nem fedezi annak tényleges költségeit.
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.................../2009. (IX.24.) sz. önkormányzati határozati javaslat:
„Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” (ÉAOP-2009-4.1.509) tárgyú pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal - 2010. évi
költségvetésének terhére a 3. pont szerinti összeggel - Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítésére.
2. Pályázatot nyújt be az ÉAOP-2009-4.1.5-09 pályázati felhívására.
3. A beruházás ÁFA - val növelt értéke 16.323.499 Ft, melyhez 1.587.725 Ft + 446.250 Ft
= 2.033.975 Ft saját erőt vállal a 2010. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:
A beruházás forrásösszetétele
Támogatás 87,54 %
Saját erő 12,46 %
Összesen
Nem támogatott költségek
Mindösszesen

14 289 524
1 587 725
15 877 249
446 250
16 323 499

Erről értesülnek:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2009. szeptember 09.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Készítette: Nardai D.
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 24-i ülésére
a Fegyvernek települési hidroglóbusz cseréjéről.
Tisztelt Képvis el őtestület!
Településünk ivóvízellátását jelenleg 4 üzemképes mélyfúrású kút biztosítja, melyből búvárszivattyús
kitermelést követően vas-mangántalanító szűrőegységbe, majd klórgázzal történő fertőtlenítés után a felszíni
tárolóba jut a víz.
A 200 m3-es alsó tározóból az ivóvizet Grundfos Hidromulti 3 CD 60-30 típusú szivattyúegység termeli a
települési hálózatba, amely korszerű energiatakarékos és fokozatmentes fordulatszabályozással a 100 m3-es
hidroglóbuszt is táplálni tudja. A frekvenciaváltós hálózati szivattyúkkal állandó nyomás (2,8 bar)
biztosítható az elosztó hálózaton.
A 60-as években üzembe helyezett 100 m3-es hidroglóbusz tisztítása alkalmával a víztérben komoly
szerkezeti meghibásodást tapasztaltunk. A hidroglóbusz kivitelezéssel-javítással foglalkozó cég szakemberei
a helyszínen felmérték a víztorony állapotát és megállapították, hogy a víztér felső fele, valamint a külső
hőszigetelő réteg alatt lévő fém tartószerkezet 100 %-ban korrodált, javítását nem lehet elvégezni. A víztér a
felső részen a varratok mentén több helyen kilyukadt. A csőszár, a szigetelés, a függőlegesség, a kötelek, a
feszítőművek és az alaptestek állapota jó.
A Novus-90 Víztorony Kft. (Lajosmizse, Petőfi út 48.) több évtizedes gyakorlati tapasztalattal és jól bevált
technológiával áll a víztorony tulajdonosok és üzemeltetők rendelkezésére. A cég a probléma megoldására
helyszíni felmérést és egyeztetést követően az alábbi ajánlatot adta:
„A” változat: Új HIKO 100 típusú víztorony építése
A víztorony közös töltő-ürítő csővel és túlfolyócsővel épül, NA 100-as acélcsővel, kábelfűtéssel,
hőszigetelve. A víztartály kívül hőszigeteléssel van ellátva és Lindab lemez borítással. A vízzel érintkező
felületek az ÁNTSZ által engedélyezett festékkel festve. A víztorony alapkivitelű elektromos
berendezéssel van ellátva, úgy mint belső világítás, tetővilágítás, kábelfűtés és kétszintes úszókörtés
vezérlés kapcsolószekrény.
A folyamatos PC-s vízszintjelzésű, vezérlés kiépítése és egyéb igények kielégítése külön megállapodás
tárgyát képezik.
A víztoronyra 5 év garanciát biztosítanak.
Határidők: Talajmechanika, helyszínre adaptálás, szerződéskötéstől 4 hét
Gyártás, felállítás, beüzemelés szerződéskötéstől 3-4 hónap
A határidő függhet az időjárási körülményektől (ősz, tél), illetve a pillanatnyi kapacitás lekötöttségtől.
Vállalási ár:

HIKO 100-24 (24 méteres szármagassággal) 32.000.000.- Ft + ÁFA
HIKO 100-30 (30 méteres szármagassággal) 35.000.000.- Ft + ÁFA

„B” változat: Felújított AK 100 típusú víztorony telepítése
Teljesen felújított AK 100 kikötés nélküli víztorony telepítése az alábbiak szerint:
- helyszínre adaptálás
- bebetonozandó acélszerkezet gyártás
- alapozás
- víztorony helyszínre szállítás
- helyszíni szerelés
- felállítás
- beüzemelés
- régi víztorony elbontása
A víztorony teljesen felújított, új csővezetékkel, elektromossággal, új hőszigeteléssel és új alulemez
borítással. A teljes felület homokszórás után újra festve.
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Vállalási ár:

AK 100-24 (24 méteres csőszárral)
AK 100-30 (30 méteres csőszárral)

24.000.000.- Ft + ÁFA
26.000.000.- Ft + ÁFA

„C” változat: Fejcsere a meglévő víztornyon
Fejcsere a meglévő víztornyon az alábbiak szerint:
- teljesen új víztorony fej legyártása a helyszínen LINDAB lemez borítással
- víztorony ledöntése
- a csőszárban csővezeték csere
- csőszár külső-belső festés
- víztorony felállítása
- beüzemelés új elektromossággal
Az új fej hengeres formájú.
Vállalási ár:

12.000.000.- Ft + ÁFA

A település biztonságos és zavartalan ivóvíz ellátása érdekében elengedhetetlen a víztorony mielőbbi
felújítása.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
………………../ 2009. (IX.24.) sz. önkormányzati határozati javaslat:
a Fegyvernek települési hidroglóbusz cseréjéről.
„A” alternatíva:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
„A” új HIKO 100-24 típusú víztorony építésére 32.000.000.- Ft + ÁFA
„B” új HIKO 100-30 típusú víztorony építésére 35.000.000.- Ft + ÁFA összegig a ...................
költségvetésének terhére.
„B” alternatíva:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
„A” felújított AK 100-24 típusú víztorony telepítésére 24.000.000.- Ft + ÁFA
„B” felújított AK 100-30 típusú víztorony telepítésére 26.000.000.- Ft + ÁFA összegig a ...................
költségvetésének terhére.
„C” alternatíva:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a meglévő
víztornyon történő fejcserére 12.000.000.- Ft + ÁFA összegig a ................... költségvetésének
terhére.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc, polgármester
2.) Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Nagy Mihály, vízművezető
5.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2009. szeptember 16.
Huber Ferenc
Polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésére Fegyvernek,
Felszabadulás út 161. sz. alatt kialakított elárusítóhelyek szociális helyiségeinek
megoldására szolgáló WC-konténer vásárlásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyvernek, Felszabadulás út 161. szám alatt kialakított elárusítóhelyekhez tartozó
szociális helység, az ingatlanon található bérlakással együtt lebontásra került. A lebontás óta
az árusok többször jelezték, hogy keressünk valamilyen megoldást egy új szociális helyiség
kialakítására. A Felszabadulás 133. sz. alatt található iskolaépületben ezt a problémát sikerült
egy WC-konténer vásárlásával megoldani, ezért a fenti probléma megszüntetésének
érdekében árajánlatot kértünk egy korszerű Wc-konténerre.
A Container-Handelsgesellschaft m.b.H árajánlata alapján egy két helyiségből álló konténert
590.000,-Ft + Áfa összegér tudnak leszállítani. A konténerek üzembehelyezése azonban még
kb. 50.000 Ft dologi költséget von maga után, amely tartalmazza a konténer vízellátásnak
kiépítését is.
A fentiek alapján javaslom
elfogadását:

a Képviselőtestületnek a következő

határozati javaslat

…………/2009. (IX.24.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Felszabadulás út 161. szám alatt található elárusítóhelyek szociális
helységeinek megoldására szolgáló WC-konténer vásárlásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 590.000 Ft + Áfa összegben
kötelezettséget vállal, a 2009. évi költségvetés terhére, a Fegyvernek Felszabadulás út
161. sz. alatti ingatlanon található elárusítóhelyek szociális helységének megoldására
szolgáló WC-konténer vásárlására.

Fegyvernek, 2009. szeptember 17.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel/fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésére a Fegyvernek, Martinovics u. 1/a.
sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Orbán Imre és neje Fegyvernek, Martinovics u. 1/a. sz. alatti lakosok eladási szándékot jelentettek be a
tulajdonukat képező Fegyvernek, Martinovics u. 1/a. sz. (2138/1 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes
területe 553 m2, melyből a lakás alapterülete 126 m2 nagyságú, a melléképület 18 m2 nagyságú és a pince 80
m2 területű . A lakóépület 90 %-os, a melléképület 80 %-os készültségi állapotban van. Az eladók a vételárat
14.500.000.- Ft-ban határozták meg, fizetés módját pedig készpénzben. Az ingatlanról értékbecslést nem
készíttettünk.
A fenti ingatlant forráshiány miatt nem javaslom megvásárolni.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
……………………../2009. (IX. 24.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Martinovics u. 1/a. sz. alatti ingatlan megvételéről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Martinovics u. 1/a. sz. alatti
ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Orbán Imre és neje Fegyvernek, Martinovics u.
1/a. sz. alatti lakosoktól.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2009. szeptember 16.

/:Huber Ferenc:/
polgármester
Készítette: Stefán A.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésére a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetőjének kinevezéséről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület a 110/2009.(V.28.) sz. határozatában döntött a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény vezetői állására pályázat kiírásáról.
A pályázat feltételei:
 iskolai végzettség: felsőfokú műszaki
 szakmai gyakorlat: 5 év vízműnél szerzett vezetői gyakorlat, vagy 5 év önkormányzati vagyon
működtetésével összefüggő vezetői gyakorlat
 pályázathoz csatolandó iratok:
a) diploma másolat
b) szakmai önéletrajz
c) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, kivéve ha a pályázó a pályázat
benyújtásakor közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban áll a pályázat kiírója
által irányított intézményben
d) az intézmény működésére vonatkozó javaslat.
A pályázat benyújtási határideje:
2009. augusztus 31.
A pályázat elbírálásának határideje:
2009. szeptember 30.
A pályázati kiírás szerint az állás 2010. január 1-től tölthető be.
Tisztelt Képviselőtestület!
A testület által kiírt pályázatra határidőben 2 db pályázat érkezett:
1. Kádár Miklós martfűi lakos részéről
2. Nagy Mihály jelenlegi intézményvezető részéről
Egy pályázat Kovács István pélyi lakos részéről határidőn túl érkezett, így az érvénytelen.
Továbbá érvénytelen azért is, mert nem rendelkezik a pályázatban kiírt felsőfokú műszaki
végzettséggel, 5 év vízműnél szerzett vezetői gyakorlattal, illetve önkormányzati vagyon
működtetésével összefüggő vezetői gyakorlattal.
A benyújtott 2 pályázat esetében mindkét pályázó rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel és 5 év
vízműnél szerzett vezetői gyakorlattal.
Kádár Miklós pályázata azonban nem tartalmazza a pályázathoz becsatolandó iratok közül az
intézmény működésére vonatkozó javaslatot (azonban utal rá, hogy „a jelenlegi állapot felmérés,
költség elemzés után tudja elkészíteni), így ez nem felel meg a pályázati kiírásnak.
A jelenlegi állapot bemutatásához szükséges anyagot kötelesek lettünk volna kiadni, a pályázó ezzel a
lehetőséggel nem élt.
A benyújtott pályázatokat a Képviselőtestület által megválasztott 3 tagú bizottság szeptember
15-én értékelte, és Nagy Mihály pályázatát támogatja és javasolja a képviselőtestületnek
elfogadásra.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

…./2009. (……….) sz. önkormányzati határozati javaslat:
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetőjének kinevezéséről:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi
XXXIII.
tv.
23.
§
(1)
bekezdésében
foglaltak
alapján
………………………………………….
(név)……………………….…………helységnév
……………………………………………szám alatti lakost
2010. január 01. napjától
határozatlan időre kinevezi a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
vezetőjének, ezzel egyidejűleg a Kjt. 60-65. §-ai alapján – figyelemmel iskolai
végzettségére, munkakörére, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejére besorolja a
Felső „…” fizetési osztály….. fizetési fokozatába.
Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény
……………………Ft
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével
összefüggő illetménynövekedés Kjt. 66. § ….bekezd.
…………………….Ft
Garantált illetmény összesen:
-

A garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen
…………………….Ft
alapuló - illetmény (rész)

-

Illetménypótlékok:
magasabb vezetői pótlék
……………………..Ft
(pótlékalap 250 %-a)
- Illetménykiegészítés:
……………………..Ft
Mindösszesen:
……………………..Ft
Erről értesül:
1./ ………………………………………….. intézményvezető
2./ Huber Ferenc polgármester
3./ Buzás Istvánné jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal munkaügy, bérszámfejtés
5./ Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2009. szeptember 16.

Huber Ferenc
polgármester

