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Melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza tanácsterme
Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1. Polgármester tájékoztatója
2. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatói állására
beadott pályázat értékelése, az igazgató kinevezése
3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
4. Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának elfogadásáról
5. Fegyvernek Nagyközség Települési Esélyegyenlőségi Intézkedési
Tervének elfogadásáról
6. Fegyverneki
önkormányzat
tulajdonában
lévő
utak
forgalomszabályozásáról szóló rendelet módosításáról
7. Helyi értéktár és a Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról
8. Műfüves pálya építésére vonatkozó pályázat megvalósításáról
9. Sportpálya kerítés és sportöltöző épület felújítására és bővítésére
vonatkozó pályázat megvalósításáról
10. „Fegyvernek Napja” rendezvény támogatására pályázat benyújtásáról
11. III. sz. háziorvosi szolgálat számítógép hardver és szoftver beszerzéséről
12. III. sz. háziorvosi szolgálat által beszerzett eszközök fenntartási
kötelezettségének átvállalásáról
13. Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 1/c sz. alatti önkormányzati
bérlemények bérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező,
2., 4. napirendhez meghívott:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója
8., 9. és 13. napirendekhez meghívott:
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója
10. napirendhez meghívottak:
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
11., 12. napirendhez meghívott:
Orvosi Rendelő igazgatója

Fegyvernek, 2013. június 13.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nag yk özség Polgárm estere
Fe g yv er n ek , F e ls za b a du l ás u . 17 1 .
T ájé koz t at ó
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 20 1 3. j úniu s 2 0- a i ü lé s é re a k ét ü lé s köz ö t t i
es em én ye k rő l, i nt éz k ed és e kr ől .
Tisztelt Képviselőtestület!
A k ét ü lé s köz öt t i es em én ye k:












I.

M ájus 24 - é n G az d af óru mot t a rt ot t D r. F az e k as Sá ndo r v id é k f ej le sz t é si
min isz t e r úr F eg yv e r ne ke n.
M ájus 2 5- én Fe g yv ern e k é s V id ék e
Körz et i T a ka r ék s z öv et k ez et
köz g yű lé s én v et t em r ész t .
M ájus 2 9- én T örö ks z ent m i kló s T ér s ég e Ki st é r s égi T á rs ul ás Pé nz üg yi
Biz ot t s ág i ül é sé r e k er ült so r , m aj d ez t köv et őe n a Ki st é rs é gi T an ác s
ülé s én v et t em r é sz t .
M ájus 30- án a De br ec en i T ür r I st v án Sz ak k épz ő Köz p o nt m eg ye i
ké pv is e lőj év e l t á rg y al á st f o l yt at t am a Feg yv e rn e ke n in dul ó f e ln őt t
ké pz é s se l k ap cs ol at b an.
Jún iu s 2- án a C so rb a M ikr o - t é r s égi Sz o c iá li s Al a psz olg á lt at á si Köz po nt
G ondoz ás i Köz p ont já na k r end ez v én yé n v e t t em ré sz t .
Jún iu s 5- én ál l amp ol gá rs ág i e sk üt t et t H a t v ani Z suz san na .
Jún iu s 6- án Ö rm én y es é s Kun c so rb a po lgá r me st e re iv e l át t e k int et t ü k a
Cso rb a M ikro - t é r sé g i Sz o ci ál i s Al a p sz ol gál t at á si Köz pont új t á r sul á si
meg á ll apod á sá t , a me l yn e k pont ja it kü lön - kül ön eg ye z t e t t ü k.
Jún iu s 7- én az Új t e le pi Ó v o dáb an cs al ád i napo n v et t e m r ész t .
Jún iu s 1 1- én az Újt el epi Ó v o dáb an n ev el é si ér t e k ez l et en v et t e m r ész t , az
köv et őe n ke rü lt so r Hi ll end e r G yö rg y né int éz m én yv ez et ő a s sz on y
n yug dí jb a v onu l ás a a lk al má ból re nd ez et t búc súz t at ón .
Jún iu s 1 2- én a T ö rö ksz ent mi kl ós i Re n d őr k apit án ys á gon r end ő r s égi
f óru m ra k e rü lt so r.
Jún iu s 1 3- á n J N S ZM - i Korm án yh iv at al T örv én ye s ség i Fel üg ye le t i
O sz t ál yá n
T örök sz ent m i kló s
K ist é r sé gi
T ár sul á s
át al ak ít ás áv a l
ka pc so lat os p rob l ém ák eg yez t et és é r e, il l e t v e m eg be sz él és r e k er ült s or .
Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: május hónapban
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- temetési segély
1
- köztemetés
- átállási támogatás
B.) Bizottság döntései:
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2)
bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:
- átmeneti segély megállapítás
- átmeneti segély elut.
- szociális kölcsön
- szociális kölcsön elutasítás
- tüzelő tám.
- tüzelő tám.elutasítás
- rendkívüli gyvt. Elutasítás
-

II.

Polgármesteri keret felhasználás: 2013. évre tervezett
Ebből 2013. május 31-ig felhasználva:
Felhasználható:

3.000.000,- Ft
2.408.077,- Ft
591.923,- Ft

III.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján
megítélt – 200 eFt és az feletti támogatások április hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek.
1/b. pont)
 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges
 Közművelődési Alap felosztása:nemleges
 Sportkör támogatása: 2013. évre tervezett
3.500.000,- Ft
Ebből: 2013. május 31-ig felhasználva:
1.000.000,- Ft
Felhasználható:
2.500.000,- Ft
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: nemleges
 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: nemleges

IV.

Fontosabb jogszabályok : -

Fegyvernek, 2013. június 14.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-ai ülésére
a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjének kinevezéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 20/B. §. (1) bekezdése és ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.
§-a alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására a 29/2013.
(II. 28.) sz. határozatában pályázatot írt ki.
A pályázati kiírásra két pályázat érkezett Balogh Mihályné és Czifra Andrásné részéről. A pályázati
kiírásnak és a jogszabályi előírásnak mindkét pályázat megfelel.
A köznevelési tv. 83. §. (4) bekezdése és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §. (9)-(10)
bekezdésében foglalt nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek, szülői szervezet tárgyalásai a
pályázatról folyamatban vannak, az ezekről készült jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatalhoz
eljuttatják. A véleményeket a testületi ülésen szóban ismerteti az előkészítő bizottság elnöke.
Javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy figyelemmel az üléseken kialakult véleményekre
értékeljék a pályázatokat és az alábbi két határozati javaslat közül az egyik elfogadásáról döntsenek.
………………./2013. (VI. 20.) sz. önkormányzati határozati javaslat
…………………. kinevezéséről
intézményvezetőjének

a

Tiszavirág

Napközi

Otthonos

Óvoda

és

Bölcsőde

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (7) bekezdése alapján – figyelemmel a Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC tv-ben foglaltakra – a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
(Fegyvernek, Felszabadulás út 88.) intézményvezetőjének :
…………………………………………………………………
lakost nevezi ki
2013. szeptember 01. – 2013. július 31-ig, a 2013. szeptember 1-én érvényes illetménnyel és
minimum pótlékkal.
Erről értesül:
1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Irattár
Fegyvernek, 2013. június 10.
Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésére
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A 16/1995.(VI.22.) rendelettel elfogadott Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatát szükséges módosítani az alábbiak miatt:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban:
Mötv.) részletesen tartalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmi követelményeit.
Azokat a szabályokat, amelyeket a Mötv. tartalmaz, hatályon kívül kell helyezni a Szervezeti
és Működési Szabályzatból.
A képviselő-testületet megillető hatásköröket a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ tekintetében átruházza a Csorba Mikro-térségi Szociális
Intézményfenntartó Társulási Tanácsra.
Fenti indokok alapján javasoljuk az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2013.(……) rendelet-tervezete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/1995.(VI.22.) rendelet módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet I. fejezet 1. §-a hatályát veszti „Az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés e.) pontja és
az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 18. §. (1) bekezdése alapján a
képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotja:” és helyébe az alábbi 1. § lép:

„1. § Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárvaés
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet
alkotja:”
2. § A rendelet I. fejezet 3. § (1) bekezdésének „Az önkormányzat hivatalos”
szövegrészéből a „hivatalos” szövegrész hatályát veszti.
3. § A rendelet I. fejezet 4. §-ának utolsó mondata: „Az önkormányzat jelentősebb
községi események alkalmával jogosult az önkormányzat jelképeinek használatára,
továbbá ezen alkalmakkor jogosult kitüntető címeket, jelvényeket adományozni.” (3)
bekezdésre módosul.
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4. § A rendelet I. fejezet 7. §-a hatályát veszti. „Egyes – lakosság szélesebb körét érintő –
önkormányzati feladatok részletes előírását az önkormányzat rendeletben szabályozza.”
5.

§ A rendelet I. fejezet 8. §-a hatályát veszti. „(1) Az önkormányzat feladatait a
képviselőtestület és szervei látják el.
A képviselőtestület szervei:
a./ a polgármester
b./ a képviselőtestület bizottságai
c./ a képviselőtestület hivatala
d./ Hatályon kívül helyezve”

6. § A rendelet I. fejezet 10. § (1) és (2) bekezdése
(1) A képviselőtestület egyes hatásköreit (11-12.§) a polgármesterre és a képviselőtestület
bizottságaira átruházhatja.
(2) A polgármester és a bizottságok az átruházott hatáskört nem ruházhatják tovább.” hatályát

veszti, helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés lép:
„(1) A képviselő-testület egyes hatásköreit rendeletében a polgármesterre és a
képviselő-testület bizottságaira átruházhatja, e rendeletben a jogi személyiségű
társulásra ruházhat át hatáskört az alábbiak szerint:
a.) A képviselőtestület a Csorba Mikro-térségi Szociális Társulásra átruházza az
alábbi hatáskörök gyakorlását:
1.) Költségvetés jóváhagyása, módosítása,
2.) Költségvetési beszámolók (féléves, háromnegyedéves, éves) elfogadásáról,
3.) A költségvetés ¾ éves teljesítésének elfogadásáról,
4.) Pénzmaradvány jóváhagyásáról,
5.) Költségvetési tervkoncepció elfogadásáról,
6.) Az intézmény pénzügyi, gazdasági ellenőrzéséről,
7.) Intézmény igazgatójának pályázati kiírásáról és kinevezéséről,
8.) A szoc.tv. 92/B. § d.) pontja szerinti ellenőrzésről és szakmai munka
eredményességének értékeléséről,
9.) Jogszabály által meghatározott feladatokról.
(2) A polgármester, a bizottságok és a jogi személyiségű társulás az átruházott
hatáskört nem ruházhatja tovább.”
6. § A rendelet I. fejezet 11. §-a hatályát veszti.
„A képviselőtestület hatásköréből az alábbiak gyakorlását ruházza át a polgármesterre:
1./ Költségvetési (általános, cél) tartalékból az éves költségvetésben meghatározott célra és
összegben történő felhasználását.
2./ Hatályon kívül helyezve *9
3./ Ármegállapítási jogkör gyakorlása az éves költségvetési rendeletben szabályozott módon *9
4./ A szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.)sz.önkormányzati rendelet 24. §. (16) bekezdés
c.) pontjában foglaltakat.”

7. § A rendelet I. fejezet 12. §-a hatályát veszti.
„A képviselőtestület hatásköreiből bizottságaira ruházza át:
(1) Oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi Bizottságra:
1.) Az oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatait véleményezi.
2.) A szociális ellátásokról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet 24. §. (16) bek. b.)
pontjában foglaltakat.
(3) Hatályon kívül helyezve”
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8. § A rendelet I. fejezet 14. § (1), (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.
(1)
(2)
(3)

A képviselőtestület ünnepi jellegű alakuló ülését a választást követő 15 napon
belül tartja meg. Az alakuló ülést a korelnök vezeti le.
Az alakuló ülést a polgármester hívja össze.
Az alakuló ülésen
a.) A Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet a választás
eredményéről.
b.) A Helyi Választási Bizottság elnöke előtt a képviselők esküt tesznek. Esküt vevő:
Helyi Választási Bizottság Elnöke.
c.) A képviselőtestület előtt a polgármester esküt tesz. Esküt vevő: Helyi Választási
Bizottság elnöke.
d.) A Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket.
e.) A képviselőtestület megállapítja a polgármester bérét és egyéb juttatásait.
f.) Az alpolgármester megválasztásához a titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú
ideiglenes bizottság megválasztása, amennyiben nem alakul meg a Pénzügyi Bizottság.
g.) Alpolgármester megválasztása.
h.) Alpolgármester eskütétele. Esküt vevő: polgármester
i.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
j.) SZMSZ felülvizsgálata, illetve megbízás adás a felülvizsgálatra.
k.) Bizottságok megválasztása.

9. § A rendelet I. fejezet 15. § (1) bekezdése hatályát veszti.
„A képviselőtestület munkaterv szerint legalább 9 ülést tart.”

10. § A rendelet I. fejezet 15. § (2) bekezdése hatályát veszti,
„A nyári szünet időtartama: július hónap
Ünnepi ülést október hónapban tart október 23-i nemzeti ünnep és az első
Önkormányzat megalakulása alkalmából.”

helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) A nyári szünet időtartama: július hónap”
11. § A rendelet I. fejezet 15. § (3) bekezdése hatályát veszti,
„A képviselőtestület üléseinek helye: a községháza tárgyalóterme. Ezen kívül
esetenként – az intézmények beszámoltatásakor az intézmény.
Az ünnepi üléshelye: Gyermekélelmezési Konyha Hunyadi u. 1. sz.”

helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
„(3) A képviselő-testület üléseinek helye: a községháza tárgyalóterme.
12. § A rendelet I. fejezet 16. §-a hatályát veszti.
„A képviselőtestület külön döntés alapján ülésszakot is tarthat.”

13. § A rendelet I. fejezet 17. §-a hatályát veszti.
„A képviselőtestület ülését össze kell hívni:
a./ a képviselőtestület egyedi döntése alapján
b./ az éves munkatervben meghatározottak szerint
c./ a képviselők egynegyedének indítványára
d./ a képviselőtestület bizottságának indítványára”

14. § A rendelet I. fejezet 18. §-a hatályát veszti.
„A képviselőtestület összehívására vonatkozó javaslatot, kérelmet a képviselőtestületi ülést megelőző 5
nappal kell a polgármesterhez eljuttatni.”
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15. § A rendelet I. fejezet 19. § (1) bekezdésének utolsó mondatából a „……, figyelemmel
a 45. § (1)-(2). bekezdéseire.” szövegrész hatályát veszti.
16. § A rendelet I. fejezet 20. § (1) bekezdése hatályát veszti.
„A képviselőtestület működésének alapja a – Gazdasági Program végrehajtását célzó – munkaterv.”

17. § A rendelet I. fejezet 40. § (1) bekezdésében a „….. 3 példányban.” szövegrész „…..
2 példányban.” szövegrészre módosul.
18. § A rendelet I. fejezet 40. § (4) és (5) bekezdése hatályát veszti.
(2)
(3)

„A jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző és a jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell:
1. Meghívót,
2. jelenléti ívet,
3. határozat tervezetet,
4. írásban benyújtott hozzászólást,

5. írásos előterjesztéseket, s a hozott döntéseket.”
19. § A rendelet I. fejezet 40. § (7) bekezdéséből „…… és harmadik …..” szövegrész
hatályát veszti.
20. § A rendelet I. fejezet 41. §-a hatályát veszti.
„(1)
(2)
(3)

A jegyzőkönyvben a rendeleteket, határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően,
folyamatos sorszámmal kell ellátni.
A rendelet megjelölése tartalmazza: a rendeletet alkotó önkormányzat nevét, a rendelet
sorszámát, kihirdetésének év, hó, nap számát, valamint a rendelet szabályozási tárgykörét.
A határozat megjelölése tartalmazza a sorszámot, elfogadásának évét, hónapját, napját és a
határozat tárgyát (címét).”

21. § A rendelet I. fejezet 45. § (1) bekezdése hatályát veszti,
„Az önkormányzat és a lakosság közvetlen kapcsolata érdekében a képviselőtestület évente kihelyezett
testületi ülést tart, közmeghallgatással összevontan, kivéve a választás évét
a. a Művelődési Házban
b. a Móra Ferenc Általános Iskolában és
c. a Szapárfalui Klubkönyvtárban”

helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1) Az önkormányzat és a lakosság közvetlen kapcsolata érdekében a képviselőtestület évente közmeghallgatást tart.”
22. § A rendelet I. fejezet 45. § (2), (3) és (4) bekezdése hatályát veszti.
(2)
(3)

(4)

„A kihelyezett ülésen kerül sor az önkormányzati Gazdasági Program időarányos
végrehajtásának értékelésére, és egyéb, lakossági felvetések megtárgyalására.
Közmeghallgatási napirendet kell tartani akkor is:
- ha a képviselőtestület előzetesen úgy dönt,
- ha a képviselők fele azt indítványozza.
A közmeghallgatási napirendet közzé kell tenni az alábbi helyen és módon:
a. amennyiben időben lehetséges, a soron következő helyi sajtóban,
b. Községháza hirdetőtábláján

c. a közmeghallgatás helyén”
23. § A rendelet I. fejezet 45. § (5) bekezdése (3) bekezdésre, a „meghívó” szövegrész
„hirdetmény” szövegrészre módosul.
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24. § A rendelet I. fejezet 45. § (6) és (7) bekezdése hatályát veszti,
„(6) A (4) bekezdés szerinti meghívót a közmeghallgatást megelőzően 5 nappal kell kihelyezni.
(7) A 45. §. (6) bekezdésen túl képviselőtestület évenként tart közmeghallgatást, munkaterv szerint.”

helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) A közmeghallgatásról hirdetményt kell közzétenni a közmeghallgatást
megelőzően 5 nappal.”
25. § A rendelet II. fejezet 48. § (1) bekezdés „II. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI,
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG” 2.) e.) pontja hatályát veszti,
helyébe az alábbi e.) pont lép:
„e.) véleményezi a közművelődési intézmény éves munkatervét (költségvetés
elfogadása előtt)
26. § A rendelet II. fejezet 48. § (1) bekezdés „II. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI,
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG” 4.), 6.) és 7.) pontja hatályát
veszti.
„(4) Ellátja a 12.§.(1) bekezdésében foglalt feladatokat.
(6) Ellátja a helyi közművelődésről és a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról
szóló rendeletekben foglalt feladatokat.
(7) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérésére együttműködik a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal.”

27. § A rendelet III. fejezet 54. § (2) bekezdése hatályát veszti.
„A települési képviselő ellátja az Ötv-ben meghatározott feladatokat.”

28. § A rendelet VI. fejezet 60. § 3. pontja hatályát veszti.
„Igény esetén tájékoztatja a képviselőtestületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről.”

29. § A rendelet VI. fejezet 60. § 4. pontjából az „…..államigazgatási,…” szövegrész
hatályát veszti.
30. § A rendelet VI. fejezet 60. §-a kiegészül az alábbi 6. ponttal:
„6. A képviselő-testületi, bizottsági ülésen jogszabálysértő döntés vagy
jogszabálysértő döntésre vonatkozó javaslat esetén jelzi a jogszabálysértés tényét,
melyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.”
31. § A rendelet X. fejezet 64. §-a hatályát veszti.
„(1)

(2)
(3)

Az önkormányzat a törvény keretei között saját tulajdonnal rendelkezik, s költségvetési
bevételeivel, kiadásaival önállóan rendelkezik. Költségvetését évente
határozza meg rendeletben.
Vagyona az önkormányzati célok megvalósítását szolgálja.
Az önkormányzati vagyon gazdálkodásáról, kezeléséről rendeletet alkot.

32. § A rendelet X. fejezet 66. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1)
bekezdés lép:
„(1) Az önkormányzati intézmények és polgármesteri hivatal pénzügyi, gazdasági
ellenőrzését az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága ellenőrzésén túl a – azzal
összhangban – külső ellenőrzéssel oldja meg.”
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33. § A rendelet X. fejezet 66. § (3) bekezdése hatályát veszti.
„(3) A pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekben szükség szerint külső szakértő is részt vehet.”

34. § A rendelet 2. számú mellékletében „Az Ötv. 34. §. (1) bekezdése alapján az
alpolgármester feladata:” szövegrész „Az alpolgármester feladata:” szövegrészre
módosul.
35. § A rendelet 6. sz. mellékletének „KÖTELEZŐ FELADATOK” részének 1.)-17.)
pontjában lévő törvényi hivatkozások hatályát vesztik.
36. § A rendelet 6. sz. mellékletének „KÖTELEZŐ FELADATOK” részének 9.)
pontjának b.) pontja hatályát veszti.
„b.) az általános iskolai oktatásról”

37. § A rendelet 6. sz. mellékletének „KÖTELEZŐ FELADATOK” részének 11.)
pontjának a.) és b.) pontja hatályát veszti.
„a.) Helyi víziközművek üzemeltetése
b.) Település ivóvíz ellátása”

38. § A rendelet 6. sz. mellékletének „ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK” részének
1.)-4.), 7.), 11.) és 12.) pontjában lévő törvényi hivatkozások hatályát vesztik.
39. § A rendelet 6. sz. mellékletének „ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK” részének 5.)
pontja hatályát veszti
5.) Közoktatási intézmények fenntartása a kötelező feladatokon túl
1993. évi LXXIX. tv.
a.) Enyhe értelmi fogyatékosok részére eltérő tantervű tanulócsoport működtetése
b.) Szakiskola fenntartása
c.) Szapárfalui gyerekek részére bérlet és kísérő biztosítása
d.) hatályon kívül helyezve *9
e.) Felzárkóztatás biztosítása, felzárkóztató csoportok fenntartásával
f.) Együttműködés a Törökszentmiklósi Önkormányzattal a Törökszentmiklósi Kodály
Zoltán Zeneiskola kihelyezett tagozatának működéséről
g.) A Móra Ferenc Általános Iskola, az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola és
a Napközi Otthonos Óvoda szabad kapacitásáig nem helyi lakosú gyerekek óvodai
ellátása; általános iskola és szakiskolai oktatása intézményi társulás formájában *9
h.) Az általános iskola 1-8 osztályába beiratkozott tanulók részére iskolatej biztosítása
a vonatkozó jogszabályi előírás szerint intézményi társulás formájában *9
i.) egységes pedagógiai szakszolgálat *9
j.) bölcsőde *11

helyébe az alábbi 5.) pont lép:
„5.) Szapárfalui gyerekek részére bérlet és kísérő biztosítása az Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeibe történő
bejáráshoz.”
40. § A rendelet 6. sz. mellékletének „ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK” részének 9.)
pontja hatályát veszti.
„9.) Társulás létrehozása Örményes vízi közmű üzemeltetésére

1997. évi CXXXV. tv.”

41. § Ez a rendelet 2013. július 1-én lép hatályba.
(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

……../2013.(VI.20.) sz.

határozati javaslat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratot módosító okiratát, mely okirat 2013. július 1-én lép hatályba.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratát, mely 2013. július 1-én lép hatályba.
3.) Ezzel egyidejűleg a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
145/200.(IX.29.) sz. határozattal elfogadott és többször módosított Alapító Okirata,
valamint a 38/2013.(III.28.) sz. és a 72/2013.(V.23.) sz. önkormányzati határozat
hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2013. június 04.
(: Tatár László :)
Polgármester

1. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete által 2011. szeptember 29. napján kiadott 145/2011.(IX.29.) sz. alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat megnevezése „TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN”-ről „ALAPÍTÓ
OKIRAT”-ra módosul.
2.) Az alapító okiratot elfogadó és az azt módosító határozatszámok törlésre kerülnek.
3.) Az alapító okirat jogszabályi hivatkozási szövegrész az alábbira módosul:
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”
4.) Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1.) Költségvetési szerv:
Megnevezése:

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

5.) Az alapító okirat 2.) pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi 2.) pont lép:
„2.) Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.”
6.) Az alapító okirat 3.) pontja 4.) pontra, 4.) pontja 5.) pontra, 5.) pontja 10.) pontra, 6.)
pontja 12.) pontra, 7.) pontja 14.) pontra, 8.) pontja15.) pontra, 9.) pontja 16.) pontra,
10.) pontja 17.) pontra, 11.) pont törlésre kerül, 12.) pontja 18.) pontra, 13.) pontja 19.)
pontra módosul.
7.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 3.) ponttal:
3.) Telephelyei:
a.) Tagintézmények megnevezése, címe:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
b.) Egyéb telephelyek címe: ----„
8.) Az alapító okirat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.) Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv., valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt
feladatok végrehajtása.”
9.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
„6.) Államháztartási szakágazati besorolása
Alapvető szakágazat:
851020

óvodai nevelés

További szakágazat:
562900 Egyéb vendéglátás
829900 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
889110 Bölcsődei ellátás
10.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 7.) ponttal:
„7.) Alaptevékenység államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
„562912
562917
562920
811000
841907
851011
851012
889101
890441
890442
889109

Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Építmény üzemeltetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Bölcsődei ellátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása”
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások”

11.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 8.) ponttal:

„8.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján:
- óvodai nevelés, bölcsőde ellátás,
- a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése”
12.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 9.) ponttal:
„9.) Kötelezően előírt kiegészítő adatok:
Az intézmény finanszírozására és azok igénybevételére vonatkozóan a 2012. évi
CCIV. tv. 2. sz. melléklete tartalmaz kiegészítő adatokat, információkat.”
13.) Az alapító okirat 10.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.) Illetékessége, működése köre:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe”
14.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 11.) ponttal:
„11.) Irányító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
15.) Az alapító okirat 12.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„12.) Alapító neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
16.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 13.) ponttal:
„13.) Fenntartó neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
17.) Az alapító okirat 14.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„14.) Gazdálkodási besorolása:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
18.) Az alapító okirat 15.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„15.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottakról jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 23. §-a, valamint a
törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános pályázat útján, az
önkormányzat képviselő-testület nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltató jogokat
a polgármester gyakorolja.
19.) Az alapító okirat 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„16.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszony,
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony,
valamint megbízásos jogviszony,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény „
A

20.) Az alapító okirat 17.) pontja az alábbira módosul:
„17.) Az intézmény típusa:
- óvoda”
21.) Az alapító okirat 18.) pontja az alábbira módosul:
„18.) Maximális gyermeklétszám: 307 fő






Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje:

100 fő
75 fő
70 fő
50 fő
12 fő

22.) Az alapító okirat 19.) pontja az alábbira módosul:
„19.) A feladatellátást szolgáló vagyon:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
2481 hrsz.. 4436 m2 össz.ter. 920 m2 beép.
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.) 2482 hrsz. 913 m2 össz.ter.

124 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.) 2569 hrsz. 2056 m2 össz.ter.

290 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
282 hrsz. 1446 m2 össz.ter.

342 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
1808 hrsz. 4392 m2 össz.ter.
23.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 20.) ponttal:
„20.) A vagyon feletti rendelkezés joga:

277 m2 beép.

A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló az önkormányzat 100 %-os
tulajdonát képező épületek, építmények, tárgyi eszközök és egyéb ingó
vagyontárgyak használatát az önkormányzat képviselőtestülete ingyenesen
biztosítja az üzemeltetést ellátó óvoda részére.”
24.) Az alapító okirat
„Erről értesül: 1. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
2. ……
7. Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselő-testülete tagjai”
Szövegrész törlésre kerül.
25.) Az alapító okirat „ZÁRADÉK” helyébe az alábbi szöveg lép:
„Záradék
Jelen alapító okirat 2013. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 145/2011.(IX.29.) sz. 2011.
szeptember 29-én kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2013.(VI.20.) sz. határozattal hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. június 21.
(: Tatár László :)
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv
vezetőjének aláírása”

26.) Az alapító okirat 1., 2., és 3. sz. melléklete törlésre kerül.

ZÁRADÉK
Az alapító okirat módosítása 2013. július 1-én lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a ……../2013.(VI.20.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. június 21.
P.H.

……………………………………
polgármester

2. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:
1.) Költségvetési szerv:
Megnevezése: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
2.) Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
3.)Telephelyei:
a.) Tagintézmények megnevezése, címe:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
b.) Egyéb telephelyek címe: ---4.) Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.,
valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatok
végrehajtása.
5.) Alaptevékenysége:
- óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
- Gyógypedagógiai ellátás:



Testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek ellátása
 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek ellátása.
 Pedagógiai, gyógypedagógiai és/vagy fejlesztőpedagógiai ellátás: beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.
- Óvodai fejlesztőprogram működtetése, óvodai fejlesztő felkészítés.
- Óvodában szervezett étkeztetés.
6.) Államháztartási szakágazati besorolása
Alapvető szakágazat:
851020

óvodai nevelés

További szakágazat:
562900
829900
889110

Egyéb vendéglátás
Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bölcsődei ellátás

7.) Alaptevékenység államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
562912
562917
562920
811000
841907
851011
851012
889101
890441
890442
889109

Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Építmény üzemeltetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Bölcsődei ellátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

8.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján:
-

óvodai nevelés, bölcsőde ellátás,
a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése,

9.) Kötelezően előírt kiegészítő adatok:
Az intézmény finanszírozására és azok igénybevételére vonatkozóan a 2012. évi
CCIV. tv. 2. sz. melléklete tartalmaz kiegészítő adatokat, információkat.
10.) Illetékessége, működése köre:

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe
11.) Irányító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
12.) Alapító neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
13.) Fenntartó neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
14.) Gazdálkodási besorolása:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
15.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottakról jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 23. §-a, valamint a
törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános pályázat útján, az
önkormányzat képviselő-testület nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltató jogokat
a polgármester gyakorolja.
16.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszony,
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony,
valamint megbízásos jogviszony,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A

17.) Az intézmény típusa:
- óvoda
18.) Maximális gyermeklétszám: 307 fő
*1
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája:
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája:
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája:
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája:
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje:

100 fő
75 fő
70 fő
50 fő
12 fő

19.) A feladatellátást szolgáló vagyon:
*1
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
2481 hrsz.. 4436 m2 össz.ter. 920 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.) 2482 hrsz. 913 m2 össz.ter.

124 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.) 2569 hrsz. 2056 m2 össz.ter.

290 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
282 hrsz. 1446 m2 össz.ter.

342 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
1808 hrsz. 4392 m2 össz.ter.

277 m2 beép.

20.) A vagyon feletti rendelkezés joga:
A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló az önkormányzat 100 %-os tulajdonát
képező épületek, építmények, tárgyi eszközök és egyéb ingó vagyontárgyak
használatát az önkormányzat képviselőtestülete ingyenesen biztosítja az üzemeltetést
ellátó óvoda részére.

ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat 2013. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde 145/2011.(IX.29.) sz. 2011. szeptember 29-én kelt egységes
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Nagyközség
……./2013.(VI.20.) sz. határozattal hagyta jóvá.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Fegyvernek, 2013. június 21.

(: Tatár László :)
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv
vezetőjének aláírása

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésére
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Kormány az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet, valamint a 2/2012. (VI. 05.) EMMI
rendeletben meghatározott jogszabályi előírásokkal szabályozza a helyi esélyegyenlőségi
programok elkészítését. Ennek értelmében minden települési önkormányzat ötévente öt évre
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet az önkormányzati köztisztviselők
vagy közalkalmazottak készítenek.
A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós
társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha rendelkeznek
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP).
Kérem, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
………/2013.(VI.20.) sz.
Fegyvernek Nagyközség
elfogadásáról

határozati javaslat:
Önkormányzat

Helyi

esélyegyenlőségi

programjának

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a 321/2011. (XII.
27.) Kormányrendelet, valamint a 2/2012. (VI. 05.) EMMI rendeletben meghatározott
jogszabályi előírások figyelembe vételével a határozat mellékleteként elfogadja
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2013. június 13.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L Ő T E R J E SZ T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére a
fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
11/1994.(V.27.) rendeletének módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
11/1994.(V.27.) rendeletet 2012. november hónapban módosította a testület. A rendelet
kiegészült az 5. § (5) bekezdésével az alábbiak szerint:
5. § (5) Asztalos Ferenc úton a gépjárművek forgalmának szabályozására
a)
7,5 tonna súlykorlátot,
b)
30 km/h-át meghaladó sebességgel közlekedni tilos sebességkorlátot,
c)
teherforgalom 22 órától 06 óráig tartó forgalom tiltását
elrendelő táblák elhelyezésével a forgalom, a zaj és az út terhelésének
csillapítását kell biztosítani.
Lakossági kérésre javasoljuk:
1.) A rendelet 5. § (5) bekezdésének a) pontjában lévő 7,5 tonna súlykorlátozást 3,5
tonnára csökkenteni, amely kisteher jármű közlekedésének felel meg, ugyanis a nehéz
gépjárművek rongálják az út közvetlen közelében lévő lakóházak állagát.
2.) A rendelet 5. § (5) bekezdésének c) pontját „teherforgalom 22 órától 06 óráig tartó
forgalom tiltását” hatályon kívül helyezni, mely szerint az Asztalos Ferenc úton a 3,5
tonna összsúlynál nagyobb gépjárművek nem közlekedhetnek.
Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés megvitatását és az
alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
……../2013.(…….) rendelet-tervezete
A fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
11/1994.(V.27.) rendelet módosításáról
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, és a 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 5. § (5) bekezdésének a) pontjában lévő „7,5 tonna súlykorlátozás”
szövegrész „3,5 tonna súlykorlátozás” szövegrészre módosul.
2. § A rendelet 5. § (5) bekezdésének c) pontja hatályát veszti.
3. E rendelet 2013. július 1-én lép hatályba.
(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L Ő T E R J E SZ T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére a
helyi értéktár és a Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek természeti-táji adottságai, elődeink és kortársaink alkotta szellemi és tárgyi
értékeink településünk értékeit képezik. Az értékek feltárását, megőrzését segíti a magyar
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, melynek végrehajtását
szabályozza a 114/2013. (VI.16.) kormányrendelet.
A fenti kormányrendelet szerint:
 Az értéktárat a Települési Értéktár Bizottság hozza létre, a Bizottság működési
szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.
 Az Értéktár Bizottság legalább 3 tagból áll, melynek munkájába be kell vonni a helyi.
illetve a megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét,
továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és
területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket.
 A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol
tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.
 A Települési Értéktár Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges
pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott
éves munka- és pénzügyi terv figyelembe vételével – maga biztosítja.
A kormányrendelet 2.§. (1) pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat határozatban
döntést hoz arról, hogy kíván-e élni a települési értéktár, valamint a Települési Értéktár
Bizottság létrehozásának lehetőségével. A nemleges döntést bármikor megváltoztathatja.
A fenti értéktár létrehozása nem érinti a már meglévő, helyi értékeket feltáró és védelem alá
helyező 20/2004.(V.28.) sz. helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletet.
Fegyvernek jelenleg nem rendelkezik olyan értékkel, mely az értéktár létrehozását indokolttá
tenné. Az értéktár létrehozása a Települési Értéktár Bizottság feladata, melynek működéséhez
sem anyagi, sem tárgyi, sem személyi feltételek nem állnak rendelkezésünkre, ezért a helyi
értéktár, valamint a Települési Értéktár Bizottság létrehozását nem javasoljuk.
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
…………/2013.(VI.20) sz.

határozati javaslat

a települési értéktár és a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

2

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja létrehozni a
helyi értéktárat és a Helyi értéktár Bizottságot.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Valamennyi képviselőtestületi tag
Megyei Közgyűlés elnöke
Hungarikum Bizottság elnöke

Fegyvernek, 2013. június 4.
(:Tatár László:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L Ő T E R J E SZ T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére a
műfüves pálya építésére vonatkozó pályázat megvalósításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fegyvernek Községi Sport Egyesület 2013. évben LEADER forrásból támogatást nyert
műfüves pálya építésére a sportpálya területén.
A fejlesztések megvalósításához a Fegyvernek Községi Sport Egyesület a fejlesztések 78 %os LEADER támogatásban részesül 22 % önerő, melyet saját forrásból szükséges biztosítani.
A Községi Sport Egyesület kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé annak
érdekében, hogy a projektet megfinanszírozza, valamint a hiányzó 22 %-os forrást biztosítsa
az Önkormányzat az Egyesület részére.
LEADER támogatás
(Önkormányzati kölcsön
Műfüves pálya építése

9.998.400

Önerő
(Önkormányzati
támogatás
2.699.578

Összesen

12.698018

A szükséges 22 %-os önerő biztosítható a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény hátralékainak behajtásából származó bevételéből (2.699.578,- Ft).
A fejlesztések hatására az Önkormányzat vagyonában 12.698.018,- Ft növekedés történik.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat
szíveskedjen elfogadni:
……../2013.(VI.20.) sz.

határozati javaslat:

Műfüves pálya építésére vonatkozó pályázat megvalósításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Fegyvernek Községi Sport Egyesület LEADER forrásból megvalósítsa a Fegyvernek
Sportpálya (hrsz: 2613) területén műfüves pálya építését. A beruházás tervezett
összköltsége bruttó 12.698.018,- Ft, melyből LEADER támogatás 9.998.440,- Ft..

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
2013. évi költségvetés terhére bruttó 2.699.578,- Ft összegben az 1.) pontban szereplő
fejlesztés önerejére, valamint átmeneti finanszírozására az alábbiak szerint:
LEADER forrás (önkormányzati kölcsön)
Önkormányzat által biztosított saját erő
MINDÖSSZESEN:

9.998.440,- Ft
2.699.578,- Ft
12.698.018,- Ft

3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
projekt 2.699.578,- Ft saját forrásának biztosítására a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény által hátralékok behajtásából származó
többletbevétele terhére.
4.) Felhatalmazza a polgármester a Sport Egyesülettel történő támogatási szerződés
megkötésére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Szabó Ferenc SE elnöke
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. június 07.

Tatár László
Polgármester
Készítette: Nardai D.,

………………../2013.(VI.20.) számú

határozati javaslat:

Kézfizető kezesség vállalására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Községi
Sportegyesület által sikeresen pályázott műfüves pálya építés megvalósulásával az
önkormányzat tulajdonát képező 2613 hrsz-ú ingatlanon.

2.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Sportegyesület
által a beruházás megvalósításához felveendő 9.998.400 összegű támogatás
megelőlegezési hitel visszafizetésére kézfizető kezességet vállal.

3.

A határozat 2. pontjában szereplő hitel összeg költségeit – kamat, egyéb banki költséga Községi Sportegyesület számára támogatásként biztosítja.

4.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön futamideje alatt
mindenkori
költségvetésének terhére biztosítja a kölcsön járulékainak megfizetését,
továbbá felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t arra, hogy az 11745066-15736534 számú
költségvetési elszámolási számláját az esedékes hiteldíj fizetési kötelezettséggel
megterhelje.

5.

A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő
helyi és gépjárműadó bevételeit.

Fegyvernek, 2013. június 20.

(: Tatár László :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Polgármester
3.) Jegyző
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező
6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út 31.

Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L Ő T E R J E SZ T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére a
sportpálya kerítés építésére és sportöltöző épület felújítására és bővítésére vonatkozó pályázat
megvalósításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fegyvernek Községi Sport Egyesület 2013. évben benyújtott sportfejlesztési koncepciója
alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Tv. alapján
támogatásban részesült az alábbi, 2 cél megvalósítására: 400 m betonkerítés építése,
sportpálya öltöző épület felújítás és bővítés.
A fejlesztések megvalósításához a Fegyvernek Községi Sport Egyesület a fejlesztések 70 %os TAO támogatásban részesül 30 % önerő, melyet saját forrásból szükséges biztosítani.
A Községi Sport Egyesület Kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, annak
érdekében, hogy a hiányzó 30 %-os forrást az Önkormányzat biztosítsa az egyesület részére.
A fejlesztések forrásösszetétele:
TAO
támogatás
Sportpálya bekerítés 400 m betonkerítéssel 2.772.000
(határidő: 2013. június 28.)
Sportöltöző bővítés (határidő:
6.996.500
2013. augusztus 31.)
Összesen:
9.768.500

Önerő
Összesen
(Önkormányzati
támogatás
1.228.002
4.000.002
2.998.500

9.995.000

4.226.502

13.995.002

A szükséges források biztosíthatók a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
raktárkészlet értékesítésének többletbevételéből, (Bruttó: 5.442.736,- F: 61/2013.(IV.25.) sz.
határozat alapján felhasználva: 2.439.606,- Ft, felhasználható: 3.003.130,- Ft) valamint az
Intézmény alvállalkozói tevékenységének bevételéből biztosított (1.223.372,- Ft)
A fejlesztések hatására az Önkormányzat vagyonában 13.995.002,- Ft növekedés történik.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat
szíveskedjen elfogadni:
……../2013.(VI.20.) sz.

határozati javaslat:

Sportpálya kerítés építésre vonatkozó pályázat megvalósításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Fegyvernek Községi Sport Egyesület a 134/2013.(V.9.) Korm.rendelet alapján
nyújtott támogatásból megvalósítsa a Fegyvernek Sportpálya (hrsz: 2613) 400 m
betonkerítéssel történő bekerítését. A beruházás tervezett összköltsége bruttó
4.000.002,- Ft, melyből TAO támogatás 2.772.000,- Ft.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
2013. évi költségvetés terhére bruttó 1.228.002,- Ft összegben az 1.) pontban szereplő
fejlesztések önerejére az alábbiak szerint:
TAO forrás
Önkormányzat által biztosított saját erő
MINDÖSSZESEN:

1.772.000,- Ft
1.228.002,- Ft
4.000.002,- Ft

3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
projekt 1.228.002,- Ft saját forrásának biztosítására a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény által értékesített raktárkészlet többletbevételének
terhére.
4.) Felhatalmazza a polgármester a Sport Egyesülettel történő támogatási szerződés
megkötésére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Szabó Ferenc SE elnöke
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. június 07.

Tatár László
Polgármester
Készítette: Nardai D.,

……../2013.(VI.20.) sz.

határozati javaslat:

Sportöltöző épület felújítására és bővítésére vonatkozó pályázat megvalósításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
5.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Fegyvernek Községi Sport Egyesület a 134/2013.(V.9.) Korm.rendelet alapján

nyújtott támogatásból megvalósítsa a Fegyvernek Sportpálya (hrsz: 2613) sportöltöző
épület felújítását és bővítését. A beruházás tervezett összköltsége bruttó 9.995.000,Ft, melyből TAO támogatás 6.996.500,- Ft.
6.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
2013. évi költségvetés terhére bruttó 2.998.500,- Ft összegben az 1.) pontban szereplő
fejlesztések önerejére az alábbiak szerint:
TAO forrás
Önkormányzat által biztosított saját erő
MINDÖSSZESEN:

6.996.500,- Ft
2.998.500,- Ft
9.995.000,- Ft

7.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
projekt 2.998.500,- Ft saját forrásának biztosítására a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény által értékesített raktárkészlet többletbevételének
terhére. (bruttó: 1.775.128,- Ft), valamint az Intézmény alvállalkozói bevételének
terhére (bruttó: 1.223.372,- Ft).
8.) Felhatalmazza a polgármester a Sport Egyesülettel történő támogatási szerződés
megkötésére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Szabó Ferenc SE elnöke
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. június 07.

Tatár László
Polgármester
Készítette: Nardai D.,

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésére „Fegyvernek
Napja” rendezvény című pályázat benyújtásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Javaslom a “Fegyvernek Napja” rendezvény című pályázat benyújtását az alábbi indokok alapján:
Pályázati konstrukció megnevezése: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség
megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013. június 17-től igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 23.) VM rendelet. Fegyvernek Napja, augusztusban megrendezhető
rendezvény, mely a települések megújítása a civil társadalom megerősödésének, az élhetőbb település és a turizmus
fejlesztése érdekében a Helyi Vidékfejlesztési Csoport támogatói nyilatkozatát megkapta.
Fegyvernek Nagyközség lakosságának kulturális fejlesztése és bővítése érdekében. A rendezvény marketingjával és
programjaival a Fegyvernek lakóin kívül, meg akarjuk szólítani a környező települések és az idelátogató turistákat is.
Sportpálya fejlesztése augusztus hónapban elkészülhet és az avatására is alkalmas lenne a rendezvény.
A tervezett program helyszíne: 5231 Fegyvernek, Ifjúsági Park Hrsz: 2613.
A tervezett beruházás bruttó bekerülési költsége: 2.540.000 Ft.
Az EMVA-ból igényelt támogatás összege (nettó elszámolható költség): 2.000.000 Ft. Az Önkormányzati saját erő
összege (ÁFA költség): 540.000 Ft, melyet a 2013 év költségvetése terhére biztosít.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

………………./2013.(VI.20.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

„Fegyvernek Napja” rendezvény című pályázat benyújtásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért „a Fegyvernek Napja”
elnevezésű rendezvény című pályázat benyújtásával.

2.

Pályázati konstrukció megnevezése: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013.június
17-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 23.) VM rendelet.

3.

A tervezett program helyszíne: 5231 Fegyvernek, Ifjúsági Park Hrsz: 2613.

4.

A tervezett beruházás bruttó bekerülési költsége: 2.540.000 Ft,

5.

Az EMVA-ból igényelt támogatás összege (nettó elszámolható költség): 2.000.000 Ft

6.

Az Önkormányzati saját erő összege (ÁFA költség): 540.000 Ft, melyet a 2013. évi költségvetés
terhére biztosít.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. június 13.
….………………………………………
Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-i ülésére a III. számú
háziorvosi szolgálat számítógép hardver és szoftver beszerzéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit háziorvossal kötött feladatellátási szerződés 2013. július 31. napjával megszűnik. Doktornő felajánlotta, hogy átadja az önkormányzat
részére a praxis által használt számítástechnikai eszközöket (teljes számítógép konfiguráció, nyomtatóval,
szoftverrel), melyek beszerzése 2011.12.28-án történt 233.625 Ft értékben. Informatikusunk felmérése szerint a
jelenlegi értéke 180-200 eFt mely a konfiguráció minden elemét tartalmazza.
A III. számú praxis működtetéséhez (helyettesítéssel is) mindenképpen szükség van egy számítógépre, amely
tartalmazza a praxisba bejelentkezett személyek adatait.
Az probléma egyik lehetséges megoldása, hogy a Doktornő által eddig használt számítógépet az Önkormányzat
megvásárolja maximum 200.000 Ft-ért és augusztus 1-től fizeti a telepített szoftver (VisualIxdoki programot)
díját, ami jelenleg 9.589 Ft/hó.
A másik megoldás egy új számítógép konfiguráció megvásárlása és a szükséges szoftverek telepítése, adat
áttöltés, melynek költsége az előzetes számítások alapján az alábbiak szerint alakul:
Számítógép konfiguráció:
Gigabyte H61M-s1 1155 VGA DDR3 SATA2
Intel G860 3000/3MB, 1155
500 GB HDD SATA
DVD/CD író fekete SATA
4 GB DDR3 1333
GeForce G210 1GB DDR3
ATX Ház tápegység
Logitech MK120 billentyű + mouse
18,5" LG E19EN33S-B

Bruttó: 116.600,- Ft

OEM Windows 7 Home Prem. 32/64bit Hu:

Bruttó: 29.200,- Ft

Bármely ajánlat választása esetén szükséges egy nyomtató vásárlása melynek ára 32 eFt – 63 eFt között van.
További kiadást jelent (164.785,-Ft), hogy a VisualIxdoki programot (háziorvosi információs rendszer)
felhasználó váltás miatt újra kell telepíteni, melynek
1. egyszeri költsége :
46.000,-Ft + áfa
58.420,-Ft
- telepítés interneten keresztül :
14.000,-Ft + áfa
17.780,-Ft
- jogfolytonosság biztosítása:
32.000,-Ft + áfa
40.640,-Ft
2. átalánydíj:
- havi díj (2013.08.01-től-2013.12.31-ig)

37.750,-Ft + áfa

47.945,-Ft

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatok közül dönteni
szíveskedjenek.

„A” Alternatíva
……………/2013.(VI.20.)sz.

határozati javaslat

A III. számú háziorvosi szolgálat számítógép konfiguráció beszerzésére
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete megvásárolja a Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bttől a tulajdonában lévő számítógép konfigurációt 200.000,- Ft értékben.
2.) Az 1.) pontban szereplő számítógép konfigurációra telepített VisualIxdoki program havi átalánydíjának
kifizetését 2013. december 31-ig vállalja 47.945,- Ft összeg erejéig.
3.) Az 1.) és 2.) pontban szereplő összegekre a 37/2013.(III.13.) számú határozatban szereplő ingatlanok
értékesítéséből befolyt 500.000 Ft terhére vállal kötelezettséget.
4.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Fegyvernek, 2013. június 18.
(: Tatár László :)
polgármester
Erről értesül:
1.) Dr. Méhész Judit a Maya-Med Eü.Szolg.Bt. képviselője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Orvosi Rendelő
„B” Alternatíva:
……………/2013.(VI.20.)sz.

határozati javaslat

A III. számú háziorvosi szolgálat számítógép hardver és szoftver beszerzésére
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a III. számú háziorvosi szolgálat
részére új számítógép (nyomtatóval) beszerzésre bruttó 210.000,-Ft értékben, valamint VisualIxdoki
program telepítésére és havi átalánydíjának 2013. december 31-ig történő kifizetésére 164.785,- Ft erejéig.
2.) Az 1.) pontban szereplő összegekre a 37/2013.(III.13.) számú határozatban szereplő ingatlanok
értékesítéséből befolyt 500.000 Ft terhére vállal kötelezettséget.
Fegyvernek, 2013. június 18.

(: Tatár László :)
polgármester
Erről értesül:
1.) Dr. Méhész Judit a Maya-Med Eü.Szolg.Bt. képviselője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Orvosi Rendelő

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-i ülésére a III. számú
háziorvosi szolgálat 216/2011.(X.19.)Korm. rendelet szerint beszerzett eszközeinek megvásárlására és
fenntartási kötelezettségének átvállalására
Tisztelt Képviselőtestület!
A Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit háziorvos a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011.(X.19.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint 2012. március 05-én szerződést kötött az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral eszköz
beszerzés támogatására.
A rendelet 1.§ (5) foglaltak szerint a támogatással beszerzett eszközt a beszerzéstől számított három évig csak
abban az esetben lehet elidegeníteni, ha az – a beszerzéstől számított három évig – az elidegenítését követően is
az adott praxis (III.sz. háziorvosi szolgálat) betegeinek ellátását szolgálja.
Mivel A Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit háziorvossal kötött
feladat-ellátási szerződés 2013. július 31-el megszűnik, a fenntartási kötelezettséget Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzatnak 2015.december 19-ig, mint szolgáltatónak szükséges átvállalnia.
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.)
ESZCS rendeletben foglaltak szerint az EKG. és a defibrillátor kötelező feltétele a működési engedélynek.
Beszerzett eszközök megnevezése
EKG készülék
Pulzoximéter (vér oxigén ellátottság)
Defibrillátor
Összesen:

Beszerzés dátuma
2012.12.19.
2012.12.19.
2012.12.19.

Fenntart.köt.dátum Mennyiség
2015.12.31.
1
2015.12.31.
1
2015.12.31.
1
3

Érték
422.239,16.510,431.999,870.748,-

Az eszközök fenntartása során jelentősebb kiadás nem várható a használathoz szükséges EKG szalag,
ceruzaelem, újraélesztés esetén defibrillátor tappancs és az időszakos felülvizsgálaton kívül.
Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
……………/2013.(VI.20.)sz.

határozati javaslat

A III. számú háziorvosi szolgálat 216/2011.(X.19.)Korm. rendelet szerint beszerzett eszközeinek
megvásárlására és fenntartási kötelezettségének átvállalására
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete megvásárolja a Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt
( III. számú háziorvosi szolgálat) és az OEP között létrejött 15B6240659.sz. Finanszírozási
Alapszerződés (OEP kód:B624, Szolgálat FIN kódja: 160090012) 2012. március 05. keltezésű
Szerződés-kiegészítésben foglalt, az Innomedical Trade Kft. 2012/0183.sz. számláján szereplő
870.749,-Ft értékű EKG, Pulzoximéter, Defibrillátor készülékeket 220.000,- Ft-os bruttó áron.
2.) Kötelezettséget vállal az 1.) pontban szereplő eszközök 2013. augusztus 1-től 2015. december 31-ig
történő fenntartására.
3.) Az 1.) pontban szereplő összegre és a 2.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a 37/2013.(III.13.)
számú határozatban szereplő ingatlanok értékesítéséből befolyt 500.000 Ft terhére vállal
kötelezettséget.
4.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Fegyvernek, 2013. június 12.

(: Tatár László :)
polgármester

Erről értesül:
1.) Dr. Méhész Judit a Maya-Med Eü.Szolg.Bt. képviselője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Országos Egészségbiztosítási Pénztár
6.) Orvosi Rendelő

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és
1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti szerződés meghosszabbításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ismeretes a T. Képviselő-testület előtt a Móricz Zs. úti 1/a. és 1/c. bérlemények a „Segítünk Országos
Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” bérli, mely bérleti szerződés 2013. június 30-án megszűnik. A
szervezet továbbra is igénybe szeretné venni ezen helyiségeket a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatására közérdekből.
A közüzemi számlákat továbbra is fizetik, tartozásuk nincs.
Fentiek alapján javaslom a bérlemény 2013. július 01-től 1 éves időtartamra történő bérbeadását.
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján az önkormányzat képviselő testülete közérdekből dönt
a bérbeadásról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák közül dönteni
szíveskedjen.
…………………………./2013. (VI. 20.) sz.

határozati javaslat

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti szerződés
meghosszabbításáról.
„A” alternatíva:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.6.)
számú rendelet 2. §. a) pontja alapján Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 1/c. sz. alatti
helyiségeket közérdekből bérbe adja „Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti
Szervezet” elnöke – Törőcsik Antal (Szolnok, Ady E. u. 5.) részére 2013. július 1-től 2014.
június 30-ig.
Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.
Erről értesül:

1. Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet elnöke
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselő testület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői.

Fegyvernek, 2013. június 6.

Tatár László
polgármester

„B” alternatíva:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz.
alatti helyiségeket nem adja bérbe a„Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti
Szervezet” elnöke – Törőcsik Antal (Szolnok, Ady E. u. 5.) részére.
Erről értesül:

1. Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet elnöke
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselő testület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői.

Fegyvernek, 2013. június 6.
Készítette: Csaba Gáborné
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésére a SzolnokAbony-Szajol-Rákóczifalva
Települési
Szilárd
Hulladéklerakói
Rekultivációjának
Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.)146. § (1) bekezdése alapján a 2013. január 1. előtt kötött önkormányzati társulási
megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálniuk és a törvény rendelkezéseinek
megfelelően módosítani, a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. A Mötv. IV. fejezete
tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó új szabályozást, mely alapján megtörtént a
Társulási Megállapodás felülvizsgálata.
A fentiek alapján szükséges a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Szilárd hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítása a határozati
javaslatban foglaltak szerint, mely tartalmazza - a Mötv. hivatkozott fejezete alapján szükségessé váló
- a társuláshoz tartozó települések lakosságszámára, a tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott
pénzügyi hozzájárulásra, a Társulás megszűnésére és a jogszabályi hivatkozások pontosítására
vonatkozó kiegészítéseket.
Kérem az előterjesztés megvitatását, valamint a határozati javaslat elfogadását.
……/2013.(VI.20.) sz.

határozati javaslat:

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának
Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § alapján a következő határozatot hozza:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnok-Abony-SzajolRákóczifalva Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2.
számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a Társulási Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Tatár László polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának
Önkormányzati Társulása
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2013. június 19.
Tatár László
polgármester

…../2013.(VI….) számú …. határozat 1. számú melléklete
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására
vonatkozó társulás létrehozásáról
MÓDOSÍTÁSA
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati
Társulás tagjai – a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást (a továbbiakban:
Megállapodás) – tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ában foglalt felülvizsgálati kötelezettségre - az alábbiak szerint módosítják:
1.

A Megállapodás preambuluma ötödik bekezdésében a „Ttv. 16. §-a értelmében” szövegrész hatályát
veszti.

2.

A Megállapodás Preambulumában és I. fejezetében „Örményes Község Önkormányzata 5222
Örményes Felszabadulás út 16.” szövegrészt követően „Török Csaba polgármester” szövegrész
helyébe „Fürj Jánosné polgármester” szöveg lép.

3.

A Megállapodás I. fejezete „A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője” szövegrész és az azt
követő felsorolást követően az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
Település neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Szolnok Megyei Jogú Város
Abony Város
Szajol Község
Rákóczifalva Város
Tószeg Község
Tiszavárkony Község
Tiszajenő Község
Vezseny Község
Zagyvarékas Község
Szászberek Község
Újszász Város
Törökszentmiklós Város
Fegyvernek Nagyközség
Kétpó Község
Kuncsorba Község
Tiszatenyő Község
Kengyel Község
Örményes Község
Tiszapüspöki Község
Mezőtúr Város
Túrkeve Város
Kenderes Város
Jászkarajenő Község
Kőröstetétlen Község

Lakosságszáma (fő)
2012.01.01-én
74 341
14 876
3 734
5 359
4 380
1 526
1 642
692
3 512
969
6 360
21 043
6 415
682
585
1 627
3 857
1 049
2 005
17 337
8 741
4 647
2 662
854
„

4.

A Megállapodás III. fejezet első bekezdésében a „Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően
a” szövegrész hatályát veszti.

5.

A Megállapodás IV. fejezet nyolcadik bekezdésében a „Ttv. 16.§-a szerinti” szövegrész hatályát veszti.

3

6.

A Megállapodás VI. fejezet első bekezdésében a „Ttv. 11.§, 13.§ (1) bekezdésében és 20.§ (3)
bekezdésében” szövegrészt követően „és a mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény helyi
önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseiben” szöveggel egészül ki.

7.

A Megállapodás VI. fejezet második bekezdésében az „az Ötv. 8.§ (1) bekezdésbenmeghatározott
köztisztaság és települési köztisztaság biztosítása” szövegrész helyébe a „ a mindenkor hatályos helyi
önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott hulladékgazdálkodási” szöveg lép.

8.

A Megállapodás VII. fejezet A) pontja első bekezdésében a „Ttv. 10.§-a alapján a” szövegrész hatályát
veszti.

9.

A Megállapodás VII. fejezet A) pontja negyedik bekezdésében a „figyelemmel a Ttv. 10.§ (3) bekezdésében
foglalt korlátra” szövegrész hatályát veszti.

10. A Megállapodás VII. fejezet A) pontja huszonharmadik bekezdésében az „Ötv. 17.§-a szerinti” szövegrész
hatályát veszti.
11. A Megállapodás XI. fejezet C) pontja első bekezdés a.) pontja a „(kiválás útján)” szövegrésszel egészül ki
12. A Megállapodás XI. fejezet C) pontja harmadik bekezdésében a „Ttv. 4.§ (2) bekezdése” szövegrész
helyébe „mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény helyi önkormányzatok társulásaira
vonatkozó rendelkezései”szöveg, a „legalább három hónappal” szövegrész helyébe „legalább hat hónappal”
szöveg lép.
13. A Megállapodás XII. fejezet A) pontja tizedik bekezdését követően a következő szövegrésszel egészül
ki:
„A tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott pénzügyi hozzájárulás – a tagok Remondis Kétpó Kft-ben
fennálló részüzletrésze – mértéke jelenleg:

Önkormányzat megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Abony Város Önkormányzata
Szajol Község Önkormányzata
Rákóczifalva Város Önkormányzata
Tószeg Község Önkormányzata
Tiszavárkony Község Önkormányzata
Tiszajenő Község Önkormányzata
Vezseny Község Önkormányzata
Zagyvarékas Község Önkormányzata
Szászberek Község Önkormányzata
Újszász Város Önkormányzata
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Kétpó Község Önkormányzata
Kuncsorba Község Önkormányzata
Tiszatenyő Község Önkormányzata
Kengyel Község Önkormányzata
Örményes Község Önkormányzata
Tiszapüspöki Község Önkormányzata
Mezőtúr Város Önkormányzata
Túrkeve Város Önkormányzata
Kenderes Város Önkormányzata
Jászkarajenő Község Önkormányzata
Kőröstetétlen Község Önkormányzata

Pénzügyi hozzájárulás
névértékben kifejezve
(ezer Ft)
8 128
1 859
526
717
617
224
216
90
483
22
876
3068
943
108
104
247
527
162
271
2 534
1 345
700
418
103
”

14. A Megállapodás XIV. fejezete második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4

„A Társulás megszűnik, ha
a) törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai törvény által előírt többséggel azt elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján.”
15. A Megállapodás XVI. fejezete negyedik bekezdésében a „Felek a jogvita esetére alávetik magukat a
Szolnoki Városi Bíróság, hatáskörtől függően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességének” szövegrész helyébe a „Felek a jogvita esetére alávetik magukat perértéktől és
pertárgytól függően a Társulás székhelye szerint illetékes bíróság eljárásának” szöveg lép.
16. A Megállapodás I.-XVI. fejezetében „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény”
szövegrészei „mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvény”szövegrészekre módosulnak.
17. A Megállapodás I.-XVI. fejezetében a „helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény”szövegrészei „mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény” szövegrészekre
módosulnak.
18. A MegállapodásI.-XVI. fejezetében„a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CLXXXV.
törvény” szövegrészei „mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény társulásra
vonatkozó rendelkezései” szövegrészekre módosulnak.
19. A MegállapodásI.-XVI. fejezetében „a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény”
szövegrészei „mindenkor hatályos hulladékról szóló törvény” szövegrészekre módosulnak.
20. A MegállapodásI.-XVI. fejezetében „az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19)
Kormányrendelet” és „Ámr.” szövegrészeihelyébe a „mindenkor hatályos államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet” szövegrész lép.

Szolnok, 2013. ……………...

____________________________________________
SzolnokMegyei Jogú Város Önkormányzata
Képviseli: Szalay Ferenc polgármester

____________________________________________
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Képviseli: Dr. Juhász Enikő polgármester

____________________________________________
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviseli: Herczeg Zsolt polgármester

____________________________________________
Abony Város Önkormányzata
Képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

____________________________________________
Túrkeve Város Önkormányzata
Képviseli: dr. Szabó Zoltán polgármester

____________________________________________

5

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Képviseli: Tatár László polgármester
5

____________________________________________
Újszász Város Önkormányzata
Képviseli: Molnár Péter polgármester

____________________________________________
Rákóczifalva Város Önkormányzata
Képviseli: Krizsán Józsefpolgármester

____________________________________________
Kenderes Város Önkormányzata
Képviseli: Pádár Lászlóné polgármester

____________________________________________
Tószeg Község Önkormányzata
Képviseli: dr. Gyuricza Miklós polgármester

____________________________________________
Kengyel Község Önkormányzata
Képviseli: Nagy Szilárd polgármester

____________________________________________
Szajol Község Önkormányzata
Képviseli: Szöllősi József polgármester

____________________________________________
Zagyvarékas Község Önkormányzata
Képviseli:Jánosi József polgármester

____________________________________________
Jászkarajenő Község Önkormányzata
Képviseli: Palya István Kálmán polgármester

____________________________________________
Tiszapüspöki Község Önkormányzata
Képviseli: Polgár István polgármester

____________________________________________
Tiszatenyő Község Önkormányzata
Képviseli: Kazinczi István polgármester
6

____________________________________________
Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviseli: Mészáros Zoltán polgármester

6

____________________________________________
Tiszajenő Község Önkormányzata
Képviseli: Puskás Béla Csaba polgármester

____________________________________________
Örményes Község Önkormányzata
Képviseli: Fürj Jánosné polgármester

____________________________________________
Szászberek Község Önkormányzata
Képviseli: Alapi József polgármester

____________________________________________
Kétpó Község Önkormányzata
Képviseli: Boldog István polgármester

____________________________________________
Kuncsorba Község Önkormányzata
Képviseli: Rédai János polgármester

____________________________________________
Kőröstetétlen Község Önkormányzata
Képviseli: Pásztor Imre polgármester

____________________________________________
Vezseny Község Önkormányzata
Képviseli: ifj. Szabó Ferenc polgármester

……………/2013.(VI.20.)

határozati javaslat:

A Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan
támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 9.998.440,- Ft összegű rövidlejáratú hitel
felvételét határozta el a Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez az UMVP kereti
között elnyert támogatás megelőlegezésére.
2.) A hitel törlesztésének ütemezése/visszafizetésének
megérkezésekor azonnal, de legkésőbb 2014. június 30.

határideje:

a

támogatás

3.) A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
hitelt és járulékait a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
4.) A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 1174506615736534 számú elszámolási számlájára érkező 2076695153 számú támogatási kérelemből
eredő 9.998.440,-Ft támogatási összegét, valamint az időarányosan képződő helyi és
gépjárműadó bevételeit.
5.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.

Fegyvernek, 2013. június 20.
(: Tatár László :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Polgármester
3.) Jegyző
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező
6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út 31.

……../2013.(VI.20.)

határozati javaslat:

Az Ady E. úti játszótér építéshez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás
megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 4.999.000,- Ft összegű rövidlejáratú hitel
felvételét határozta el az Ady E. úti játszótér építéséhez az UMVP kereti között elnyert
támogatás megelőlegezésére.
2.) A hitel törlesztésének ütemezése/visszafizetésének
megérkezésekor azonnal, de legkésőbb 2014. június 30.

határideje:

a

támogatás

3.) A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
hitelt és járulékait a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
4.) A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 1174506615736534 számú elszámolási számlájára érkező 2076694994 számú támogatási kérelemből
eredő 4.990.000,-Ft támogatási összegét, valamint az időarányosan képződő helyi és
gépjárműadó bevételeit.
5.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.

Fegyvernek, 2013. június 20.
(: Tatár László :)
polgármester

E határozatról értesülnek:

1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Polgármester
3.) Jegyző
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező
6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út 31.

……./2013.(VI.20.) számú

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a munkabérhitel
igénybevételéről szóló 63/2012.(IV.26.) számú határozatának módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a munkabér hitel
igénybevételéről szóló 63/2012.(IV.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.

A határozat 1. pontjában a munkabér hitel összege 24.500.000,-Ft-ra módosul

2.

A határozat 2.pontjában a hitel végső lejárata : „2013. szeptember 20.”-ra módosul.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a
hitel szerződés módosítás ügyében eljárjon és a hitelszerződés módosítást az OTP
Nyrt-vel megkösse.

Fegyvernek, 2013. június 20.

(: Tatár László :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Tatár lászló polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út 31.
5. )Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető

………/2013.(VI.20.) számú

határozati javaslat:

Folyószámlahitel igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) számú határozat módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel
igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.

A határozat 1. pontja hatályát veszti helyébe az alábbi 1. pont lép:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat az átmeneti likviditási problémák kezelésére
22.728.452,-Ft folyószámla hitel felvételét határozta el.

2.

A határozat 2.pontjában a hitel végső lejárata : „2013. szeptember 20.”-ra módosul.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a
folyószámla hitel szerződés módosítás ügyében eljárjon és a hitelszerződés módosítást
az OTP Nyrt-vel megkösse.

Fegyvernek, 2013. június 20.

(: Tatár László :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Tatár lászló polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út 31.
5. )Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 55/2004.(XII. 23.)
rendelettel egységes szerkezetbe foglalt
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló 16/1995.(VI.22.) rendelet
*15 Hatályon kívül helyezve
*21
1. § Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:
*15
2. §. Hatályon kívül helyezve
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az önkormányzat neve, jelképei
3. §. (1)

Az önkormányzat *21
megnevezése: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhelye : Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Működési területe: Fegyvernek nagyközség közigazgatási területe (JászNagykun-Szolnok megye)
: Törökszentmiklós, Kenderes, Őrményes, Nagykörű,
Tiszabő települések
Fegyvernek Önkormányzat képviselőtestület képviselőinek névsorát az
SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.
Határai

4. §. (1)

(2)
*21
(3)

Az önkormányzat jelképe:
1./ címer
2./ zászló
Az önkormányzat jelképeiről külön rendeletet alkot.
Az önkormányzat jelentősebb községi események alkalmával jogosult az önkormányzat jelképeinek használatára, továbbá ezen alkalmakkor jogosult
kitüntető címeket, jelvényeket adományozni.

5. §. (1) Az önkormányzati bélyegzőkőn a Magyar Köztársaság címere használható.
Az önkormányzat körpecsétjén az önkormányzat címere használható

I. FEJEZET
A KÉPVISELŐTESTÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1./ Az önkormányzat feladata, hatásköre
6. §.(1) Az önkormányzati törvényben kötelezően előírt feladatok mellett az
önkormányzat önként is vállalhat feladatokat:
a./ Gazdasági Programjában
b./ éves költségvetésének keretében
c./ eseti döntéssel, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetés módosítása során
biztosítja.
(2)

Az önkormányzat Gazdasági Programjában, éves költségvetésében határozza
meg a feladatellátás (törvényben előírt, önként vállalt) mértékét.

(3)

A feladat megvalósítások sorrendje:
a./ elsőként az önkormányzati tv-ben előírt feladatokat valósítja meg az
önkormányzat;
b./ a helyi népszavazáson megszavazott feladatok megvalósítása;
c./ a Gazdasági Programban foglalt feladatok;
d./ ezt követően kerülhet sor az egyéb feladatok megoldására.

(4)

7. §.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a rendelet 6. sz.
melléklete tartalmazza.

Hatályon kívül helyezve *21

7/A. §. Hatályon kívül helyezve *20
2./ A szervezetre vonatkozó előírások
8. §.

Hatályon kívül helyezve *21

9. §.
A képviselőtestület hatáskörét ülésén gyakorolja.
*21
10. §. (1) A képviselő-testület egyes hatásköreit rendeletében a polgármesterre és a
képviselő-testület bizottságaira átruházhatja, e rendeletben a jogi személyiségű
társulásra ruházhat át hatáskört az alábbiak szerint:
a.) A képviselőtestület a Csorba Mikro-térségi Szociális Társulásra átruházza az
alábbi hatáskörök gyakorlását:
1.) Költségvetés jóváhagyása, módosítása,
2.) Költségvetési beszámolók (féléves, háromnegyedéves, éves) elfogadásáról,
3.) A költségvetés ¾ éves teljesítésének elfogadásáról,
4.) Pénzmaradvány jóváhagyásáról,
5.) Költségvetési tervkoncepció elfogadásáról,
6.) Az intézmény pénzügyi, gazdasági ellenőrzéséről,

7.) Intézmény igazgatójának pályázati kiírásáról és kinevezéséről,
8.) A szoc.tv. 92/B. § d.) pontja szerinti ellenőrzésről és szakmai munka
eredményességének értékeléséről,
9.) Jogszabály által meghatározott feladatokról.
(2) A polgármester, a bizottságok és a jogi személyiségű társulás az átruházott
hatáskört nem ruházhatja tovább.
(3) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a hatáskör gyakorlói a következő, soros
testületi ülésen beszámolnak.
11. §.
12. §.

Hatályon kívül helyezve *21
Hatályon kívül helyezve *21

13. § Hatályon kívül helyezve *9
*15
3./ Hatályon kívül helyezve
*15
3/a. Hatályon kívül helyezve
14. §. Hatályon kívül helyezve *21
15. § (1)

Hatályon kívül helyezve*9 *21

(2)

A nyári szünet időtartama: július hónap *21

(3)

A képviselőtestület üléseinek helye: a községháza tárgyalóterme. *9 *21

16. §. Hatályon kívül helyezve *21
17.§

Hatályon kívül helyezve *21

18.§

Hatályon kívül helyezve *21

4./ A képviselőtestület Gazdasági Programja
19. § (1)

A Képviselőtestület Gazdasági Programját a polgármester köteles elkészíteni és
jóváhagyásra a testület elé terjeszteni az alakuló ülést követő 6 hónapon belül.
*13

A Gazdasági Program tartalmazza az önkormányzati törvényben előírt kötelező
és szabadon választott feladatokat, azok mértékét és végrehajtásuk módját.
A Gazdasági Program időarányos végrehajtásáról a polgármester évente
tájékoztatást ad. *21
(2) A Gazdasági Program előkészítése a polgármester feladata, melyhez előzetesen
véleményt kérhet:

-

az önkormányzati intézmények vezetőitől
az önkormányzati bizottságok elnökeitől
a helyben működő társadalmi szervek és nagyvállalkozók vezetőitől.

5./ A képviselőtestület munkaterve
20. §. (1)

Hatályon kívül helyezve *21

(2)

A képviselőtestület feladatai ellátása, ülései megtervezése érdekében éves
munkatervet készít.

(3)

A munkaterv előkészítése a polgármester feladata, melyhez előzetesen
véleményt kérhet:
- az önkormányzati intézmények vezetőitől
- az önkormányzati bizottságok elnökeitől
- és a helyben működő társadalmi szervek vezetőitől.

(4)

A polgármester biztosítja, hogy a képviselőtestület és a bizottságok
munkatervei között megfelelő összhang legyen.

(5)

A munkatervnek tartalmaznia kell:
-

(6)

a tárgyidőszak fő feladatainak felvázolását,
a testületi ülések helyét, tervezett időpontját, napirendjét,
a napirendi pontok előadóinak megnevezését,
a közmeghallgatások idejét, napirendjét, előadóját,
egyéb szervezési feladatokat:
= a lakossági fórumok megszervezését, helyét, idejét,
= évfordulók, ünnepi események előkészítését.

A munkatervet meg kell küldeni:
- a települési képviselőknek,
- a bizottsági tagoknak.

21. §. A képviselőtestület ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a polgármesteri
hivatal a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatja az ülést megelőző 6 nappal.
6./ A képviselőtestületi ülés összehívása, vezetése
22. §. (1)

(2)

A képviselőtestület ülését a polgármester hívja össze. Az ülés meghívóját,
írásos előterjesztéseit, határozati javaslatait az ülés előtt 6 nappal kell megküldeni a képviselőknek, és a külön meghívottaknak.
A meghívónak tartalmaznia kell:
-

az ülés helyét, kezdési időpontját,
javasolt napirendeket,
a napirendek előadóit,
a meghívottakat.

(3)

A képviselőtestület üléseire külön meghívottak:
-

-

a tanácskozási joggal résztvevők:
a./ bizottsági tagok
b./ jegyző
c./ a jogszabályban meghatározottak
a tárgyalt napirend érintett szerv vezetője

(4)

Amennyiben a testület 2 héten belül újból ülésezik, az írásos anyagot az ülés
előtt 3 nappal kell kiküldeni.
Ez esetben a lakosság tájékoztatása (hirdetés közzététele is) az ülés előtt 3
nappal történik.

(5)

A meghívót a polgármester (alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) írja
alá. *12

(6)

A polgármester tartós akadályoztatása esetén munkaterv szerinti ülést az
alpolgármester, akadályoztatása esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke hívhat
össze. *12

7./ A képviselőtestület tanácskozási rendje
23. § (1)

A képviselőtestület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester,
távollétében a Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti. Ennek során: *12
a./ megállapítja, hogy a képviselőtestület összehívása az SZMSZ (munkaterv)
szerint történt,
b./ megállapítja az ülés határozatképességét,
c./ előterjeszti az ülés napirendjeit,
d./ kijelöli a jegyzőkönyv hitelesítőt.

(2)

A 23. § (1) bek. c./ pontjában foglaltakról a képviselőtestület vita nélkül
határoz.

(3)

Önkormányzati bizottság, a polgármester és a képviselők az ülésen
indítványozhatják szóban és írásban előterjesztett valamely kérdés napirendre
tűzését.
A napirendre tűzésről a polgármester javaslatára a képviselőtestület vita nélkül
határoz.

(4)

A rendes (soros) ülés napirendjei:
1./ Interpelláció
2./ Polgármesteri tájékoztató
a./ tájékoztató:
- a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
- a végre nem hajtott határozatokról

b./ tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a
jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései
alapján nyújtott – 200 eFt. és az feletti támogatásokról,
c./

tájékoztató az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról,

3./ Munkaterv szerinti napirendek
4./ Egyéb napirendek
5./ Kérdések
(5)

A 23. § (4) bekezdésben foglaltakról a polgármester előterjesztése alapján a
képviselőtestület dönt.

(5)

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként, sürgős,
egyedi ügyekben az előterjesztések sorrendjétől eltérjen.

24. §. (1)

A polgármester felelős a tanácskozás rendjének fenntartásáért.

(2)

A polgármester az elfogadott napirendeknek megfelelően az egyes
előterjesztések felett külön-külön vitát nyit, illetve javasolhatja egyes
napirendek összevont tárgyalását.

(3)

Az írásbeli előterjesztést az előadó szóban kiegészítheti, ha az indokolt.

(4)

Az előadóhoz a képviselőtestület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak
kérdést intézhetnek, melyre a vita előtt választ kell adni. A kérdések időtartama
maximálisan 2-2 perc, a válaszadás időtartama maximálisan 5 perc lehet.

(5)

A napirendekhez a települési képviselők, a tanácskozási joggal meghívottak
szólhatnak hozzá. A vita során a polgármester határozza meg a hozzászólások
sorrendjét.
A hozzászólalások maximális időtartama 5 perc.
A polgármester és bármelyik képviselő javaslatot tehet a hozzászólások
idejének csökkentésére, illetve növelésére, melyről a képviselőtestület vita
nélkül határoz.
A képviselők és tanácskozási joggal meghívottak egy napirendnél két
alkalommal élhetnek a hozzászólás jogával.

(6)

A polgármester figyelmezteti az t a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától.

(7)

Az ülésen résztvevő nagykorú állampolgárok hozzászólási jogát a polgármester
esetenként engedélyezi.

(8)

A vita lezárása után a napirend előadója maximum 10 percben – a költségvetés
tárgyalásakor maximum 15 percben – válaszolhat a hozzászólásokra.

(9)

A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben ő törvényességgel

kapcsolatos észrevételt kíván tenni.
(10)

Személyes megjegyzést tehet a vita lezárása után az a képviselő, aki a vita
során ellene emelt szemrehányásokat kívánja kivédeni, vagy aki az
álláspontjával összefüggően keletkezett félreértéseket akarja eloszlatni. A
személyes megjegyzés lehetőségével egy napirendi pont tárgyalásánál csak egy
alkalommal élhet a képviselő.

(11)

A polgármester rendre utasíthatja azt, aki a tanácskozás méltóságát
magatartásával sérti.

25. §. (1)

A képviselőtestület ülése nyilvános.

(2)

Zárt ülés tartásáról
szótöbbséggel.

a

képviselőtestület

esetenként

dönt,

minősített

(3)

Zárt ülést tart az ötv. 12. §. (4) bekezdés a./ pontban meghatározott esetben.

(4)

Zárt ülést rendelhet el: az Ötv. 12. §. (4) bekezdés b./ pontja esetében, melyről
a képviselőtestület határozattal dönt. *9

(5)
*15
(6)

Hatályon kívül helyezve *9
Hatályon kívül helyezve

8./ Az előterjesztések
26. §. (1)

Az előterjesztéseket törvényességi okokból a jegyző észrevételezheti.

(2)

„Előterjesztés”-t kell készíteni azokban a kérdéskörökben, amelyekben
képviselőtestületi döntés szükséges.

(3)

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a testületi anyagok elnevezése:
„Tájékoztató”.

(4)

A képviselőtestülethez előterjesztést a polgármester tehet.

(5)

Az előterjesztés (tájékoztató) – a (6) bek. kivételével – készülhet írásban és
szóban.

(6)

Kizárólag írásban készíthető előterjesztés
a./ a technikai jellegű módosítás kivételével önkormányzati rendeletalkotás,
b./ intézményalapítás, átszervezés, megszüntetés,
c./ helyi népszavazás kiírása,
d./ díszpolgári cím, kitüntetések adományozása,
e./ önkormányzati vagyonnal összefüggő esetekben,
f./ lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült tájékoztató.

27. §. Az előterjesztés tartalmi követelményei:

a./ Az előterjesztésnek alkalmasnak kell lennie a tárgykör valósághű
bemutatására, megfelelő következtetések levonására és a legcélszerűbb
döntések
meghozatalára, tömör, az érdekeltek számára világos megfogalmazásban.
Az előterjesztés tartalmazza a tárgyra vonatkozó jogszabályokat, korábbi
testületi döntéseket, és a jelenlegi helyzet előzményeit.
b./ Az előterjesztést az írásban foglalt határozati javaslat zárja, ami tartalmazza
- a határozati javaslat címét,
- a döntés alapját képező jogszabályi hivatkozást,
- szükség esetén az önkormányzati rendeletre való hivatkozást,
- a döntés lényegét,
- a végrehajtásért felelősök megnevezését,
- a végrehajtás határidejét, módját.
9./

Határozathozatal, szavazás

28. §. (1)

A képviselőtestületi ülés megkezdése előtt a polgármester megállapítja a
határozatképességet, melyet a döntések előtt ismételten ellenőriz.

(2)

A határozatképtelenség esetén az ülés megkezdését maximum 2 órahosszával
lehet csúsztatni.

(3)

A (2) bekezdés szerinti idő eredménytelen eltelése esetén határozatképtelenség
miatt a képviselőtestületi ülést 1 hét múlva, a munkaterv szerinti napra és időre
(csütörtök 15 óra) kell ismét összehívni.

29. §. (1)

A képviselőtestület döntéseit az (5) bekezdésben foglalt kivétellel egyszerű
szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással.

(2)

Az egyszerű szótöbbséghez a jelenlévő képviselők több mint felének igen
szavazata szükséges.

(3)

A nyílt szavazás módja: kézfeltartás.

(4)

A polgármester először a vitában elhangzott módosító, kiegészítő javaslatot
bocsátja szavazásra, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

(5)

A képviselőtestület minősített szótöbbséggel dönt az Ötv-ben meghatározott
esetekben, továbbá:
-

helyi népszavazás elrendeléséről,
vagyonhasznosításról,
képviselőtestület hatáskörének átruházásáról,
hatályon kívül helyezve*9
kötvénykibocsátásról,
Alkotmánybíróságnál történő eljárás kezdeményezéséről,
A testület Gazdasági Programjáról és éves munkatervéről.

A javaslat szavazategyenlőség és tartózkodás miatti elutasítása esetén a javaslat
ugyanazon testületi ülésen ismét tárgyalható.

30. §.

Az alábbi kérdéseket a képviselőtestület két fordulóban tárgyalja, és hoz
döntést:
- költségvetés elfogadása, (koncepció, terv)
- SZMSZ
- Gazdasági Program
- Hatályon kívül helyezve.

A titkos szavazás lebonyolításának módja:
31. §. (1)

Helyileg készített szavazólap, mely tartalmazza:
-

a szavazásra vonatkozó javaslatot (írógéppel, számítógéppel)
a dátumot (az ülés napja)
„Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete” körbélyegző lenyomatot.

(2)

A szavazólaphoz egy üres borítékot, szavazóurnát és üres helyiséget kell
biztosítani.

(3)

A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:
- a szavazás helyét, napját,
- a Pénzügyi Bizottság jelenlévő tagjainak nevét, tisztségét,
- a szavazás során felmerült körülményeket,
- a szavazás eredményét:
- kiosztott szavazólapok száma,
- leadott szavazólapok száma,
- érvényes szavazatok száma
- érvénytelen szavazatok száma
Az érvényes szavazatokból:
- igen szavazatok száma
- nem szavazatok száma

(4)

Érvényes a szavazás: ha a szavazatot az (1) bek. szerinti szavazólapon adták le
a./ a javaslat érintetlenül hagyásával,
b./ alternatív javaslat esetén egy javaslat érintetlenül hagyásával.

32. §. A név szerinti szavazás módja:
A polgármester ABC sorrendben olvassa a képviselők névsorát. A képviselők felállva
„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavazhatnak.
33. §. A szavazás eredményét – ülésvezetési jogosítványa keretében – a polgármester
állapítja meg, és ismerteti az önkormányzat döntését.
34. §. A szavazás módjának megváltoztatását adott napirend tárgyalása során bármelyik
képviselő javasolhatja.
A javaslatról a képviselőtestület vita nélkül határoz.

10. Kérdés, interpelláció
10./a.

Az interpelláció

Az interpelláció az önkormányzat feladatai és hatáskörei ellátásával
kapcsolatosan felmerülő olyan kérdés, magyarázat, melynek megvalósítása az
önkormányzat, vagy az irányítása alá tartozó szervezet hatáskörébe tartozik.
35. §. (1)

Képviselői interpelláció a képviselőtestületi ülésre terjeszthető elő szóban vagy
írásban.

(2)

Az írásban benyújtott interpelláció tartalmát a polgármester ismerteti.

(3)

A testületi ülés előtt egy nappal írásban beérkezett interpellációra a beérkezést
követő első testületi ülésen kell érdemben választ adni.

(4)

Az interpellációra a napirend jóváhagyását követően kerülhet sor.

36. § (1)

Az interpellálás időtartama maximum 3 perc lehet.

(2)

Az interpellációra válaszadót a polgármester jelöli ki. A válaszadás maximális
időtartama 3 perc.

(3)

Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik és erről
a képviselőtestület határoz.

37. §. (1)

Az interpelláció részletesebb kivizsgálását, ebbe képviselők részvételéről a
képviselőtestület dönt.

Írásos válaszadást igénylő interpellációnál a választ valamennyi képviselőnek
meg kell küldeni, az ülést követő 15 napon belül. Az írásban adott válasz
elfogadásáról a képviselőtestület következő ülésén dönt.
10./b. K é r d é s
38. §. (1)

(2)
11./

Kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó, szervezeti, működési, döntési,
előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.
A kérdésre adott válasz elfogadásáról nem dönt a testület.
A kérdés feltevésére az utolsó napirend lezárását követően kerülhet sor.

Rendeletalkotás

39. §. (1)
(2)

A képviselőtestület a törvényben meghatározott esetekben rendeletet alkot.
A rendeletalkotást kezdeményezheti:

1./
2./
3./
4./
5./
6./

a települési képviselő
a képviselőtestület bizottsága
a polgármester
a jegyző
helyi társadalmi szervezet vezető testületei
mindazok, akiknek a Tv. Értelmében az Önkormányzattal kapcsolatban
feladatai és hatáskörei vannak
7./ állampolgárok népi kezdeményezés útján.
A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki azt a
képviselőtestület elé terjeszti.
Az indítvány tárgyában törvényességi szempontból a jegyző észrevételt tesz.
(3)

A rendelet-tervezet szakmai előkészítése a jegyző feladata.

(4)

Az önkormányzati rendelet-tervezet lakosságot közvetlenül érintő tartalmát,
Lényegét – az SZMSZ, a költségvetés és a rendelet módosítások kivételével – a
helyi sajtón keresztül nyilvánosságra kell hozni. A javaslatokról a
képviselőtestületet tájékoztatni kell.
Az éves költségvetési tervezetet (módosítással együtt) intézményvezetői
értekezlet elé kell terjeszteni.

(5)

Az önkormányzati rendeletet (egységes rendeletet) az elfogadást követő 8
napon belül a községháza hirdetőtábláján ki kell hirdetni. *9
Amennyiben az elfogadást követő nyolcadik nap munkaszüneti napra esik, az
azt követő első munkanapon kell a kihirdetést megtenni.
Az állampolgárok további tájékoztatása érdekében az elfogadott rendelet
tárgyát a helyi sajtóban közzé kell tenni, és ezzel egyidejűleg a rendelet
szövegét a községi könyvtárban közszemlére kell tenni.

(6)

12./

Az önkormányzati rendeleteket szükség szerint felül kell vizsgálni.

J e g y z ő k ö n y v

40. §. (1)

A képviselőtestület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni 2 példányban. *8*21

(2)

A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3)

A jegyzőkönyv tartalmazza az Ötv-ben meghatározottakon túl:
- a távollévő képviselők nevét,
- az elhangzott bejelentéseket, interpellációt, kérdést, és az erre adott
válaszokat,
- a képviselő kérésére véleményének rögzítését.

(4)

Hatályon kívül helyezve *21

(5)

Hatályon kívül helyezve *21

(6)

(7)

(8)

A jegyzőkönyvek – a zárt ülés jegyzőkönyve kivételével – a polgármesteri
hivatalnál – a titkárságon és a jegyzőnél – hivatali időben,továbbá a
www.fegyvernek.hu honlapon bárki által megtekinthetők. *8
A jegyzőkönyv eredeti példányát – a mellékletekkel együtt – a polgármesteri
hivatal kezeli. A jegyzőkönyvet évente be kell köttetni és irattárba kell
helyezni. *21
Hatályon kívül helyezve *8

41. §. Hatályon kívül helyezve *21
42. §.

A rendeletekről és határozatokról nyilvántartást kell vezetni, melyről a jegyző
gondoskodik.

43. §.

Hatályon kívül helyezve *8*13

44. §. (1)

Hatályon kívül helyezve *8

(2)

Hatályon kívül helyezve *8

13./

Lakossági fórumok, közmeghallgatás

45. §. (1)

Az önkormányzat és a lakosság közvetlen kapcsolata érdekében a képviselőtestület évente közmeghallgatás tart. *21
a. a Művelődési Házban
b. a Móra Ferenc Általános Iskolában és
c. a Szapárfalui Klubkönyvtárban

*21
(2)
*21
(3)

A közmeghallgatásról hirdetményt kell közzétenni a közmeghallgatást
megelőzően 5 nappal.
A hirdetmény tartalmazza:
- a közmeghallgatás helyét, kezdő időpontját,
- napirendet,
- az előadót.

II. FEJEZET
A KÉPVISELŐTESTÜLET BIZOTTSÁGAI
46. §. (1)

A képviselő-testület döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére és
ellenőrzésére
1.) Pénzügyi Bizottságot és
2.) Oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi Bizottságot választ.

A Pénzügyi Bizottság 3 fő képviselőből és 2 fő nem képviselőből áll. Az Oktatási,
közművelődési, szociális és egészségügyi Bizottság 4 fő képviselőből és 3 fő nem
képviselőből áll. *12

(2)

Hatályon kívül helyezve. *12

(3)

Hatályon kívül helyezve. *12

(4)

A bizottság személyi összetételét a képviselőtestület
megváltoztathatja saját elhatározásból, és lemondás kapcsán.

bármikor

47. §. A bizottságok e minőségükben a polgármesteren keresztül fordulhatnak a
polgármesteri hivatalhoz, önkormányzati intézményhez. Intézmény esetén a
polgármester az intézményvezető véleményét figyelembe veszi.
48. § (1)

A bizottságok:
a. a testületi munkaterv figyelembevételével elkészítik saját munkatervüket,
*12
b. döntenek a saját működésükkel kapcsolatos ügyekben,
c. kidolgozzák és véleményezik az önkormányzat Gazdasági Programjának
ügykörébe tartozó fejezetét. *9
d.) a bizottságok az önkormányzati rendeletek hatályosulásának vizsgálatát
éves munkatervük szerint végzik.

*12*15
I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG *20

1.) A hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát a napirend tárgyalása előtt
vizsgálja.
2.) Az éves költségvetési koncepciót véleményezi, véleményét a képviselő-testületi
ülésen szóban ismerteti e napirend tárgyalásakor.
3.) Az önkormányzati Gazdasági Programjavaslatot megvitatja.
4.) Hatályon kívül helyezve *20
5.)

Véleményezi azokat az éves költségvetést érintő napirendeket,
kötelezettségvállalásokat, amelyek nem tartoznak a II. pontban írt bizottság
határkörébe.

6.) Javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának
megállapítására, jutalmazására, költségtérítésére, valamint a képviselők
tiszteletdíjára, költségtérítésére.
7.) Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat.
8.) Kivizsgálja a képviselő összeférhetetlenségét, és kezdeményezi az összeférhetet –
lenség megállapítását.

9.) Ellenőrzi és nyilvántartja az önkormányzati képviselők által készített vagyonnyilatkozatokat.
10.) Véleményezi a pénzügyi tárgyú képviselőtestület elé kerülő rendelet-tervezeteket.
11.) Véleményezi a képviselőtestület elé kerülő szerződés-tervezeteket.
II.

OKTATÁSI,
KÖZMŰVELŐDÉSI,
BIZOTTSÁG *20

SZOCIÁLIS

ÉS

EGÉSZSÉGÜGYI

1.) Elemzi az önkormányzat működési területén a szociális, egészségügyi, oktatási,
közművelődési, ifjúsági és sport ellátottság helyzetét.
2.) Véleményezi a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi anyagokat.
Így különösen:
a.) az önkormányzat Gazdasági Programjának szociális, egészségügyi, oktatási,
közművelődési, ifjúsági és sportra vonatkozó javaslatát,
b.) a szociális, oktatási, közművelődési intézmények alapítására, tevékenységének
módosítására, megszüntetésére irányuló döntés-tervezeteket,
c.) a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézményvezetői megbízatásokra
tett javaslatokat,
d.) a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézmények képviselő-testület elé
terjesztett beszámolóit, előterjesztéseit,
*21
e.) véleményezi a közművelődési intézmény éves munkatervét (költségvetés elfogadása
előtt)
f.)
véleményezi
azokat
az
éves
költségvetést
érintő
napirendeket,
kötelezettségvállalásokat, amelyek szakmai szempontból az oktatás, közművelődés,
ifjúság, sport, egészségügy és szociálpolitika körébe tartoznak.
3.) Közreműködik az önkormányzat önként vállalt közfeladatai körében a település kulturális
értékeinek védelmében, a lakossági művelődés és a helyi sajtó támogatásában, a szellemi
humán, szociálpolitika, egészségügyi ellátottság eredményeinek továbbfejlesztésében.
4.) Hatályon kívül helyezve *21
5.) Javaslatot tesz a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézmények jövőbeni
működésére, azon belül a személyi és tárgyi feltételek biztosítására.
6.) Hatályon kívül helyezve *21
7.) Hatályon kívül helyezve *21
8.) Figyelemmel kíséri a Hírmondó működését.
9.) Figyelemmel kíséri az oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi
tárgyú önkormányzati rendeletek érvényesülését.

49. §. (1)
(2)

A bizottsági ülés összehívásáról az elnök gondoskodik.
Az önkormányzati bizottságok működési rendjét az SZMSZ 3. sz. melléklete
tartalmazza.

50. §. A képviselőtestület meghatározott feladatok előkészítésére, összehangolására,
döntések meghozatalára, felülvizsgálatára a feladatnak megfelelő összetételű
ideiglenes bizottságot hoz létre. Az ideiglenes bizottság létrehozásakor a feladatot és a
létrehozás időtartamát pontosan meg kell határozni.
51. §. A bizottsági tagok (elnök) részére a bizottsági ülésen kötelező a megjelenés.
52. §. A képviselőtestület bizottságai működésének adminisztratív, technikai feltételeit a
polgármesteri hivatal köteles biztosítani.
*1*14 *16
53. §. (1) A lakosság tájékoztatására a 9/1990.(XI.7.) sz. határozattal alapított „Fegyverneki
Hírmondó” elnevezéssel, a vonatkozó hatályos jogszabályok által meghatározottak
szerint időszaki lapot ad ki az önkormányzat és intézményei működésének
közhasznú információiról, a község lakosainak életéről, civil szervezeteinek
tevékenységéről, egyéb aktuális és közérdekű információkról, fizetett, nem
politikai tartalmú hirdetésekkel és a terjedelem növelése nélkül egyéb,
szórakoztató tartalmakkal.
(2)

A „Fegyverneki Hírmondót” az önkormányzat kéthavonta és szükség szerint
jelenteti meg minden fegyverneki székhelyű, telephelyű vállalkozás és intézmény,
valamint fegyverneki lakos részére ingatlanonként egy példányt ingyenesen.
(3) Az éves költségvetési előirányzaton belül a szerkesztőség gondoskodik a lap
maximális terjedelméről, a terjedelem növekedése nem eredményezhet külön
költségvetési kiadást.
(4) A Fegyverneki Hírmondó felelős kiadóját a Képviselő-testület határozattal jelöli
ki.
(5) A képviselő – testület internetes honlapot tart fenn, üzemeltetésének szabályait a
rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.*8

III. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ
54. §. (1)

A települési képviselő Fegyvernek egészéért vállalt felelősséggel képviseli a
választói érdekét.

(2)

Hatályon kívül helyezve *21

(3)

A települési képviselő köteles a tudomására jutott állami és szolgálati titkot
megőrizni.
A képviselő illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan
tényről, amely tevékenysége során jutott tudomására és kiszolgáltatása az

állam, önkormányzat, a hivatal munkatársa vagy az állampolgár számára
hátrányos vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.
(4)

A települési képviselő kötelessége a testületi ülésen való megjelenés, a
képviselőtestület munkájában tevékeny részvétel, az ügy érdemében történő
hozzászólás, szavazás megtétele.

55. §. A képviselőtestület a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság
tagjának, a tanácsnoknak tiszteletdíjat, természetbeni juttatást külön önkormányzati
rendeletben állapítja meg.
56. § A képviselők jogszabályi, információs tájékoztatását, képviselői tevékenységével
kapcsolatos adminisztratív feladatainak ellátását, telefon, internet, illetve telefax
használati igényét a polgármesteri hivatal titkársága köteles elősegíteni, illetve
biztosítani.
Hivatali információhoz jutás a polgármester tájékoztatása mellett történhet. *7

IV. FEJEZET
A POLGÁRMESTER
57. §. (1)
(2)

Fegyvernek Nagyközség polgármestere megbízatását főállásban látja el.
Az önkormányzat elsőszámú vezetője, felelőssége átfogó, az önkormányzat
működésének egészére kiterjed.

58. §. Feladatai az Ötv-ben megfogalmazottakon túl:
Lakossággal való kapcsolattartás során:
1.
2.
3.
4.
5.

A település fejlődésének elősegítése.
Gondoskodás a helyi közszolgáltatásokról.
Demokratikus helyi hatalomgyakorlás a közakarat érvényesülésének biztosítására.
A nyilvánosság megteremtése, a helyi fórumok szervezése.
A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, az együttműködés
kialakítása.
6. A kapcsolattartás a helyi pártok vezetőivel.
7. Az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése.
A képviselőtestület működésével kapcsolatosan:
1. Az önkormányzati vagyon megőrzése, gyarapítása.
2. Az önkormányzat gazdálkodása a költségvetési rendelet szerint.
3. A képviselőtestület működési feltételeinek megteremtése, munkájának
megszervezése. A képviselőtestület ülésének vezetése.
4. A képviselők, a tanácsnokok, a bizottsági elnökök munkájának segítése.
5. A képviselőtestület munkatervének előkészítése, benyújtása és végrehajtása.
6. A képviselőtestületi ülésmeghívóját aláírja.
7. Az önkormányzati rendeletet a jegyzővel együtt aláírja.

V/A. FEJEZET
AZ ALPOLGÁRMESTER
59/A. §.

(2)

(1) A képviselőtestület tagjai sorából a polgármester javaslatára egy fő
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
Az alpolgármester polgármester által meghatározott feladatkörét a Szabályzat
2.sz. melléklete tartalmazza.

V/B. FEJEZET
A tanácsnok
59/B. §. Hatályon kívül helyezve *9

VI. FEJEZET
J E G Y Z Ő

A

60. §. Feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túl:
1. Rendszeres tájékoztatást ad – a polgármesternek, a testületnek, a bizottságnak – az
önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról.
2. A polgármester irányításával előkészíti a képviselőtestület, a bizottságok elé kerülő
előterjesztéseket.
3. Hatályon kívül helyezve *21
4. Az önkormányzati munka egyszerűsítése, korszerűsítése, irányítása. *21
5. Javaslatot tesz a polgármesternek a dolgozók továbbképzésére.
6. A képviselő-testületi, bizottsági ülésen jogszabálysértő döntés vagy
jogszabálysértő döntésre vonatkozó javaslat esetén jelzi a jogszabálysértés tényét,
melyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. *21
*7
VII. FEJEZET
Hatályon kívül helyezve *20

VIII. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI
62. §. (1)

(2)
(3)

A képviselőtestület feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és
megoldása érdekében társulásokat hozhat létre.
A társulás tapasztalatairól a képviselőtestületet évente tájékoztatni kell.
A társulási szerződések e rendelet függelékét képezik. *7

IX. FEJEZET
HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS
63. §. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az önkormányzat külön rendeletet
alkot.
X. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
64. §. Hatályon kívül helyezve *21
1./ A k ö l t s é g v e t é s
65. §. (1)

A költségvetés tárgyalása több fordulóban történik.

a./ Az első fordulóban
A számadatok elemzése, helyzetfelmérése alapján gazdasági tervkoncepciót
kell készíteni, ami tartalmazza:
-

a számításba jöhető bevételi forrásokat, azok összegét, a források
bővítésének lehetőségét.
a kiadási szükségletek, a feladatok gazdaságos, célszerű megoldásait.

b./ A második fordulóban
A költségvetési javaslat részletes bemutatása és az erről szóló rendelet-tervezet
vitája és elfogadása történik.
2./ A z e l l e n ő r z é s
66. §. (1)

(2)

Az önkormányzati intézmények és polgármesteri hivatal pénzügyi, gazdasági
ellenőrzését az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága ellenőrzésén túl a –azzal
összhangban – külső ellenőrzéssel oldja meg.*21
A Pénzügyi Bizottság ellenőrzésébe szükség esetén a hivatal is részt vesz.
(együttes ellenőrzés)

(3)

Hatályon kívül helyezve *21

XI. FEJEZET
ZÁRÓ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK *7
67. §. (1)

*15
(2)

A Fegyvernek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata kihirdetése
napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 13/1992./V.21./ sz. rendelet és
módosításai hatályukat vesztik.
Hatályon kívül helyezve

(3)

Ahol a rendelet „Hírmondó”-t vagy „helyi sajtót” említ, ott „Fegyverneki
Hírmondót” kell érteni. *7

(4)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
a Polgármesteri Hivatalban és a Községi Könyvtárban megtekinthető. *7

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
jegyző

(Kihird.:2004.XII.23.)
*1 A 8/2005.(III.1.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.márc.1.)
*2 A 18/2005.(IV.29.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.ápr.29.)
*3 A 40/2005.(IX.30.)önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.IX.30.)
*4 A 73/2005.(IV.28.) sz.határozattal mód.
*5 Az 52/2005.(XII.1.) sz.rendelettel mód. (hatályos 2005.XII.1.)
*6 A VII. fejezet a 4/07.(III.29.)rendelettel mód. (hatályos 2007.III.29.)
*7 Az 5/07.(IV.5.) rendelettel mód. (hatályos 2007.IV.5.)
*8 A 15/2008.(IV.30.) rendelettel mód. (hatályos 2008.máj.1.)
*9 A 27/2008.(X.1.) rendelettel mód. (hatályos 2008.X.1.)
*10 A 17/2009.(IX.8.) rendelettel mód. (hatályos 2010.I.1.)
*11 A 20/2009.(X.2.) rendelettel mód. (hatályos 2009.X.2.)
*12 A 21/2010.(VIII.27.) sz. önk. rendelettel mód. (hatályos 2010. X.5., de rendelkezéseit az új
képviselőtestület megalakulásával kell alkalmazni.)
*13 A 14/2011.(IV.1.) sz. önk. rendelettel mód. (hatályos 2011.IV.1.)
*14 A 46/2011.(X.28.) sz. önk. rendelettel mód. (hatályos 2011.XI.1.)
*15 A 57/2011.(XI.28) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011.XII.1.)
*16 A 4/2012.(I.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. február 1-től)
*17 A 6/2012.(II.15.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. február 15-től)
*18 A 14/2012.(III.30.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. március 30-tól)
*19 A 38/2012.(VII.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. augusztus 1-től)
*20 Az 55/2012.(IX.28.) rendelettel mód. (A rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2012.
szeptember 28-án, a rendelet 5. §-a 2012. december 31-én lép hatályba)
*21 A …../2013.(……) rendelettel mód.
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„Szervezeti és Működési szabályzat 1. sz. melléklete
Képviselő-testület névsora:
Polgármester:
Tatár László

Fegyvernek, Háy M. út 24.

Képviselők:
Bognár Zoltán
Burján Attila János
Dr. Kiss Györgyné
Ficsor Dénes
Herman József
Nagy József
Papp Róbert Tamás
Szatlóczki Edit

Fegyvernek, Hársfa út 7/d
Fegyvernek, Hunyadi út 11/b
Fegyvernek, Hársfa út 1.
Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 56.
Fegyvernek, Háy M. út 67.
Fegyvernek, Felszabadulás út 141.
Fegyvernek, Hársfa út 1/a
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 76.”
-.-.-.-.-.-

2. számú melléklet

Fegyvernek Önkormányzat alpolgármesterének polgármester
által meghatározott feladatai
*21
Az alpolgármester feladata:
I.

A polgármester helyettesítése.
1. Az alpolgármester a polgármestert szabadsága idején, és egyéb tartós távolléte esetén
köteles helyettesíteni.
2. A rövid idejű távollétek esetén – maximum egybefüggően 5 napig – csak a
halaszthatatlan ügyekben helyettesíti.
3. A helyettesítés során tartós kötelezettség nem vállalható.
4. Az 1-3. pontban foglaltakon túl teljes hatáskörben megilleti a helyettesítés joga.

Szervezeti és Működési Szabályzat
2/a. sz. melléklete

*1
Hatályon kívül helyezve

S z e r v e z e t i

é s

M ű k ö d é s i S z a b á l yz a t
m e l l é k l e t e

3 .

s z á m ú

Az önkormányzati bizottságok működési rendje
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott bizottságok működésére az
alábbi szabályok vonatkoznak:
Az ülés összehívása:
1.) A bizottság szükség szerint ülésezik.
2.) Az ülés meghívóját a napirendek anyagával az ülés előtt 5 nappal meg kell küldeni. A
meghívót a bizottság elnöke írja alá.
A meghívó tartalmazza:
 Az ülés helyét, kezdési időpontját.
 A javasolt napirendeket.
 A napirend előadóját.
 A tanácskozási joggal meghívottakat.
3.) A bizottság ülése nyilvános, kivéve, ha a bizottság által is tárgyalt napirendekre a
képviselőtestület munkatervében zárt ülést rendelt el.
Az ülés rendje:
1.)
2.)
3.)
4.)

A bizottság ülését a bizottság elnöke vezeti.
Az ülés megnyitásakor a bizottság elnöke megállapítja a határozatképességet.
Határozatképes a bizottság, ha az ülésen a bizottság tagjainak több mint a fele megjelent.
A bizottság elnöke javaslatot tesz az ülés napirendjére, melynek elfogadásáról a bizottság
vita nélkül határoz.
5.) A napirend előterjesztése után az előadóhoz a bizottság tagjai, s a tanácskozási joggal
meghívottak kérdést intézhetnek, melyre a napirend előadója válaszol.
A kérdések elhangzása után kerül sor a hozzászólásokra a bizottság tagjai és a
tanácskozási joggal meghívottak részéről.
6.) A hozzászólásokra a napirend előadója reagál.
7.) A vitát a bizottság elnöke foglalja össze, s tesz javaslatot az elhangzottak alapján a
bizottsági döntés meghozatalára.
A bizottság döntése:

1.)
2.)
3.)
4.)

A bizottság döntése: határozat és állásfoglalás.
A bizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza.
Hatályon kívül helyezve.
A bizottság elnöke (vagy a bizottság által felhatalmazott bizottsági tag) szükség szerint
vagy a következő képviselőtestületi ülésen – a napirend tárgyalásakor – beszámol a
bizottság döntéseiről.

Jogorvoslat:

1.) A képviselőtestület hatásköreit a bizottságaira átruházhatja. E hatásköre gyakorlásához a
képviselőtestület utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja.
2.) A bizottság önkormányzati jogkörben hozott határozata ellen a képviselőtestülethez lehet
fellebbezést benyújtani.
3.) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a
képviselőtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett
döntésről a képviselőtestület határoz a következő ülésén.
Ügyviteli feladatok ellátása:
1.)







A bizottságok üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
A bizottsági ülés helyét, idejét.
Az ülésen megjelentek nevét.
A tárgyalt napirendeket.
A napirend tárgyalásának lényegét.
A hozott döntéseket.
A szavazás számszerű eredményét.

2.) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.
Egyéb rendelkezések:
1.) A bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet:






polgármester
bármely képviselő
bármely bizottság tagja
jegyző
a jogszabályban meghatározottak

2.) A bizottság tevékenységéről a képviselőtestületnek a választási ciklus alatt egy
alkalommal beszámol.
3.) Az ideiglenes jelleggel létrehozott bizottságok működésére is a fenti szabályok
vonatkoznak.
4.) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, aki vagy akinek a hozzátartozóját személyesen
érinti az ügy. A kizárásról elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság
dönt.
A bizottság elnöke, tagja adott ügyben elfogultságát bejelentheti, ez esetben a vitában, a
döntéshozatalban nem vehet részt.

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

4. sz. melléklet
A 18/2005.(IV.29.) rendelettel törölve

Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. sz. melléklete
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök
meghatározásáról.
Az 53/2005.(XII.1.) rendelettel hatályon kívül helyezve

-.-.-.-.-

A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. sz. melléklete
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatairól

KÖTELEZŐ FELADATOK
Az önkormányzat kötelező feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. (4)
bek. tartalmazza az alábbiak szerint: „A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges
ivóvíz ellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és
szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, köteles
biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.”
Ezen felül az ágazati törvényekből adódó kötelező feladatok az alábbiak:

1.) Állategészségüggyel kapcsolatos feladatok.
a)
b)
c)
d)

Állati hullák és hulladékok ártalmatlanná tétele *21
Kóbor ebek befogása
Emberi egészségre ártalmas ebek, macskák befogása, kiirtása
Ebek veszettség elleni oltásának megszervezése

2.) Épített környezet alakítása és védelme *21
3.) Közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása *21
4.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása *21
5.) Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok *21
a.) Egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik
 háziorvosi, gyerekorvosi ellátásról
 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról
 fogorvosi alapellátásról
 védőnői ellátásról
 iskola egészségügyi ellátásról
b.) Köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása
c.) Rovarok és rágcsálók irtása
d.) A település környezet és egészségügyi helyzetének alakulása figyelemmel kisérése
6.) Szociális ellátással kapcsolatos feladatok ellátása *21
a.) hatályon kívül helyezve *9
b.) hatályon kívül helyezbe *11
c.) normatív lakásfenntartási támogatás *9
d.) ápolási díj alanyi jogon *9
e.) hatályon kívül helyezve *9
f.) hatályon kívül helyezve *9
g.) köztemetés
h.) közgyógyellátás alanyi jogon és normatív közgyógyellátás *9
i.) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
j.) személyes gondoskodást nyújtó ellátások, Gondozási Központ fenntartása; Gyermekjóléti
és Családsegítő fenntartása (intézményi társulás formájában)
= gyermekjóléti ellátás
= étkeztetés
= házi segítségnyújtás
= családsegítés
= idősek nappali ellátása *9
k.) időskorúak járadéka *11
l.) aktívkorúak ellátása *11

7.) Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és más kulturális tevékenységgel, testneveléssel és
sporttal kapcsolatos fenntartási, működtetési feladatok külön jogszabályban meghatározottak
szerint történő ellátása
a.) Közművelődési intézmények közösségi színtér működtetése,
támogatása *21
 A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása.
b.) Nyilvános könyvtár működtetése *21
c.) Helyi sport tevékenység támogatása *21
8.) Gyermekvédelmi feladatok ellátása *21
a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
b.) Gyerekek napközbeni ellátása
c.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás *11
d.) óvodáztatási támogatás *11
e.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás *11
9.) Közoktatási intézmények fenntartása, működtetése körében gondoskodik:
a.) az óvodai nevelésről *21
b.) hatályon kívül helyezve *21
10.) Közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok
ellátása 1988. évi I. tv.
a.) Helyi közutak biztonságos közlekedésének megteremtése
b.) Közút tisztántartása, hó eltakarítása, az út síkosság elleni védekezése
c.) Közút forgalmi rendjének kialakítása
d.) Buszvárók, megállóhelyek biztosítása és fenntartása
11.) Vízgazdálkodási feladatok ellátása *21
a.) Hatályon kívül helyezve *21
b.) Hatályon kívül helyezve *21
c.) Szennyvízelvezetés
d.) Összegyűjtött szennyvizek tisztítása, csapadékvíz elvezetés
e.) Helyi vízrendezés, vízkárelhárítás
f.) Árvíz- és belvíz védekezés
12.) Köztemető fenntartása *21
a.) Temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és
infrastrukturális létesítmények, közcélú zöldfelületek biztosítása, karbantartása, szükség
szerinti felújítása, gondozása.
13.) Közhasználatú zöldterületek fenntartása (park)
14.) Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló ingatlanok kezelése. *21
15.) Honvédelmi feladatok ellátása *21
a.) Mozgósítási feladatok
b.) Polgárvédelmi feladatok
16.) Helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottságok
Működtetése *21
17.) Helyi népszavazás és népi kezdeményezés megtartása, ha az önkormányzati rendeletben előírt
választópolgárok ezt kezdeményezik. *21

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
1.) Mezei őrszolgálat létrehozása és működtetése. *21
2.) Halászati jog gyakorlása *21
3.) Piac-vásár fenntartás *21
4.) Helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartása *21
5.) Szapárfalui gyerekek részére bérlet és kísérő biztosítása az Orczy Anna Általános Iskola,

Szakiskola és
bejáráshoz.*21

Egységes

Pedagógiai

Szakszolgálat

tagintézményeibe

történő

6.) Közalapítványok létrehozása önkormányzati feladatkörbe tartozó ügyek elősegítésére.
a.) Fegyvernek Művelt Ifjúságáért
b.) Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért
c.) Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért
7.) A rendőrség támogatása a helyi közbiztonsági tevékenység javítása érdekében*21
8.) Hatályon kívül helyezve *13
9.) Hatályon kívül helyezve *21
10.) Nagykörűi területrész átvétele Fegyvernek közigazgatási területéhez (élő- és holt-Tisza közötti
terület).
11.) Fegyvernek település várossá nyilvánításához vállalja a városi önkormányzatok részére
jogszabályban előírt kötelezettségeket, és megteremteni azok végrehajtásának szervezeti és
személyi feltételeit. *21
12.) Tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapít meg a képviselők, bizottsági tagok és bizottsági
elnökök részére *21
13.) Külterületi földek vásárlása
14.) Helyi lap alapítása és sajtó bizottság működtetése
15.) A MÁ tulajdonából önkormányzati tulajdonba kért és kapott vagyontárgyak ágazati jogszabály szerinti működtetése

a.) Holt-Tisza, külterületi csatornák működtetése
b.) Vízi közmű üzemeltetése
c.) Szennyvíztelephez vezető út fenntartása
d.) „C” telkek kezelése
16.) Helyi adó kivetése
17.) Közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítását kezdeményezi
18.) Egészségügyi ellátás keretében járóbeteg nőgyógyászati szakrendelés (évente egyszer),
egészségügyi szolgálat fenntartása MEP támogatáson felül *9
19.) Hatályon kívül helyezve *13

20.) hatályon kívül helyezve *11
21.) Hatályon kívül helyezve *13
22.) Mezőgazdasági tevékenység végzése
23.) Temetkezési kellékek árusítása.
24.) Szociális ellátás keretében:
a.) átmeneti segély, temetési segély, méltányossági ápolási díj,
méltányossági közgyógyellátás, felnőttek kedvezményes szociális
étkeztetés biztosítása a szociális rendeletben meghatározottak
szerint,
b.) lakáscélú támogatás a lakáscélú támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet alapján,
c.) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázatban való
részvétel,
d.) szociális kölcsön a szociális rendeletben foglaltak szerint. *9
e.) foglalkoztatást elősegítő támogatás *11

-.-.-.7. sz. melléklet
*20 Az 55/2012.(IX.28.) rendelettel 2013. január 1-től hatályon kívül helyezve

*4 A 73/2005.(IV.28.) sz.határozattal mód.
Beiktatva a 15/2008.(IV.30.) rendelettel
Szervezeti és Működési Szabályzat
8. sz. melléklete

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁNAK ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
I. FEJEZET: A honlap elérhetősége

Fegyvernek Nagyközség honlapjának címe: http://www.fegyvernek.hu. A honlapot külső
tárhely szolgáltatónál bérelt tárterületre kell elhelyezni.
II.FEJEZET: A honlap tartalma

A honlapon az alábbi tartalmakat kell megjeleníteni:
1. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és végrehajtási
rendeleteiben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben előírt közérdekű és közérdekből
nyilvános adatok. Ezen adatok közzétételével kapcsolatos részlet feladatokat külön
szabályzat tartalmazza.
2.

A körjegyzőség hatáskörébe tartozó sajtóközlemények, események, hírek, rovatokra
osztva. Ha az információ nem saját forrás, akkor a forrást feltétlenül meg kell jelölni
(szerzői jogi okokból is.) Idézetnél meg kell adni az idézet forrását, ha a forrás
interneten elérhető, akkor linkkel.

3. Az előző pontban említett adatokon kívül minden Fegyvernek nagyközséggel
kapcsolatos, vagy a nagyközség lakosságát bármilyen módon érintő, a tájékoztatást
segítő tartalom megjelentethető a honlapon, amely nem sérti a Magyar
Tartalomszolgáltatók Egyesülete által kiadott Tartalomszolgáltatási Kódex előírásait.
4. Fórum, a III. fejezet szerint.
III.FEJEZET: A fórum használatára vonatkozó szabályok
1.

A fegyvernek.hu fóruma nyilvános, bárki használhatja. A felhasználók nézeteiket,
véleményüket, gondolataikat a fórum szabályzatának megfelelő módon fejthetik ki.

2. A fegyvernek.hu fórumát a felhasználók ingyenesen, saját felelősségükre vehetik
igénybe. A hozzászólások tartalmáért a fegyvernek.hu szolgáltatója semmilyen

felelősséget nem vállal.
3. A fegyvernek.hu fórumain a felhasználók bizonyos megkötésekkel választhatnak
álnevet.
4. Egy hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond a hozzászólása feletti
rendelkezési jogáról, a továbbiakban ebből nem származhat követelése.
5. A fegyvernek.hu saját belátása és érdekei szerint- szabadon rendelkezik a fórumán
közzétett hozzászólásokkal.
6. A moderátorok indoklás nélkül törölhetnek hozzászólást (és az arra érkezett
válaszokat), törölhetnek témát vagy módosíthatják a topic címét ha:
-

-

-

a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,
személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
adatvédelmi törvényeket sértő,
agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve
bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, vagy arra
jelentkezést tartalmaz,
a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi,
tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási
meggyőződést sért,
népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok
közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
nem a vita tárgyával vagy a topic címével összefüggő,
már meglévő hozzászólást vagy topicot ismétel,
törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat
tartalmazó,
valaki sérelmezi a róla nyitott topicot,
államhatárok felbontásáról, átalakításáról, szeparatista törekvésekről szól,
holokauszt tagadó,
megsérti a levéltitkot,
a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy
zavaró,
a moderátorok technikai vagy tartalmi rombolásnak minősítik,
a szerkesztéssel, moderálással, illetve a moderátorokkal foglalkozó bejegyzés,
kivéve az e célt szolgáló topicokon,
politikai tartalmú közléseket.

7. A moderátorok indoklás és értesítés nélkül korlátozhatják, letilthatják a hozzászólót,
ha:
-

rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy
tartalommal szól hozzá,
törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol,

-

-

-

a nickje vagy email címe közismert közéleti vagy történelmi személyiség,
népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal, vagy azzal
közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról
meggyőződtek,
a nickje megtévesztésig hasonlít már bejegyzett nickre
a nickje obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti,
nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt, vagy nyílt
reklámhordozónak tekinthető,
a nickje jogszabályi értelemben védett név,
a nickje más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
nincs megadva e-mail cím,
kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem használható, pl. az arra küldött moderátori
levélre nem érkezik válasz,
tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
a moderátor felszólításának ismételten nem tesz eleget,
politikai tartalmú közléseket tesz közzé.

*17
Szervezeti és Működési szabályzat
9. sz. melléklet *18
1.)Alapvető szakágazati besorolás: 841112 Önkormányzati jogalkotás
További szakágazati besorolás:
421100 Út, autópálya építés
562900 Egyéb vendéglátás
682000 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
841192 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai (technikai szakágazat)
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
841211 Oktatás igazgatása
841212 Egészségügy igazgatása
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
2.) Az önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok:

Száma
*18
0100002
020000-1
370000-1
382102-1
382200-1
422100-1
522001-1
680001-1
680002-1
770000-1
821000-1
841126-1
841352-1
841402-1
841403-1
841901-9
841906-9
841907-9
842421-1
842541-1
854314-1
856000-1

Szakfeladat
megnevezése
Növénytermesztés, állattenyésztés és vadgazdálkodás szolgáltatás *19
Erdőgazdálkodás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása *18
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése *18
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása *18
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Kölcsönzés, operatív lízing
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások végrehajtó igazgatási tevékenysége*18
Mezőgazdasági támogatások
Közvilágítás*18
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások*18
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Közterület rendjének fenntartása
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Szociális ösztöndíjak
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

856099-1
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység *18
882122-1
Átmeneti segély
882123-1
Temetési segély
882124-1
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129-1
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882203-1
Köztemetés
889942-1
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889969-1
Egyéb speciális ellátások *18
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása*18
890441-1
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
közfoglalkoztatása
890443-1
Egyéb közfoglalkoztatás
890509-1
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
910123-1
Könyvtári szolgáltatások *18
910501-1
Közművelődési tevékenységek és támogatások
931102-1
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

hosszabb

időtartamú

3.) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet végez az alábbi szakfeladatok tekintetében:
470009-3

Kiskereskedelem

Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 3 %.
4.) Törzsszáma: 736536
5.) Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: 11745066-15409993
6.) ÁFA alanyisága ÁFA körbe tartozó”

-.-.-.-.-.-

ALAPÍTÓ OKIRAT
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:
1.) Költségvetési szerv:
Megnevezése: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
2.) Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
3.)Telephelyei:
a.) Tagintézmények megnevezése, címe:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
b.) Egyéb telephelyek címe: ---4.) Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.,
valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatok
végrehajtása.
5.) Alaptevékenysége:
- óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
- Gyógypedagógiai ellátás:
 Testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek ellátása



A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek ellátása.
 Pedagógiai, gyógypedagógiai és/vagy fejlesztőpedagógiai ellátás: beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.
- Óvodai fejlesztőprogram működtetése, óvodai fejlesztő felkészítés.
- Óvodában szervezett étkeztetés.
6.) Államháztartási szakágazati besorolása
Alapvető szakágazat:
851020

óvodai nevelés

További szakágazat:
562900
829900
889110

Egyéb vendéglátás
Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bölcsődei ellátás

7.) Alaptevékenység államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
562912
562917
562920
811000
841907
851011
851012
889101
890441
890442
889109

Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Építmény üzemeltetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Bölcsődei ellátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

8.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján:
-

óvodai nevelés, bölcsőde ellátás,
a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése,

9.) Kötelezően előírt kiegészítő adatok:
Az intézmény finanszírozására és azok igénybevételére vonatkozóan a 2012. évi
CCIV. tv. 2. sz. melléklete tartalmaz kiegészítő adatokat, információkat.
10.) Illetékessége, működése köre:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe
11.) Irányító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,

523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
12.) Alapító neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
13.) Fenntartó neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
14.) Gazdálkodási besorolása:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
15.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottakról jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 23. §-a, valamint a
törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános pályázat útján, az
önkormányzat képviselő-testület nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltató jogokat
a polgármester gyakorolja.
16.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszony,
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony,
valamint megbízásos jogviszony,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A

17.) Az intézmény típusa:
- óvoda
18.) Maximális gyermeklétszám: 307 fő
*1
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája:
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája:
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája:
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája:
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje:

100 fő
75 fő
70 fő
50 fő
12 fő

19.) A feladatellátást szolgáló vagyon:
*1
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
2481 hrsz.. 4436 m2 össz.ter. 920 m2 beép.
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.) 2482 hrsz. 913 m2 össz.ter.
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája

124 m2 beép.

(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.) 2569 hrsz. 2056 m2 össz.ter.

290 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
282 hrsz. 1446 m2 össz.ter.

342 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
1808 hrsz. 4392 m2 össz.ter.

277 m2 beép.

20.) A vagyon feletti rendelkezés joga:
A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló az önkormányzat 100 %-os tulajdonát
képező épületek, építmények, tárgyi eszközök és egyéb ingó vagyontárgyak
használatát az önkormányzat képviselőtestülete ingyenesen biztosítja az üzemeltetést
ellátó óvoda részére.

ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat 2013. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde 145/2011.(IX.29.) sz. 2011. szeptember 29-én kelt egységes
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Nagyközség
……./2013.(VI.20.) sz. határozattal hagyta jóvá.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Fegyvernek, 2013. június 21.

(: Tatár László :)
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv
vezetőjének aláírása

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete által 2011. szeptember 29. napján kiadott 145/2011.(IX.29.) sz. alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat megnevezése „TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN”-ről „ALAPÍTÓ
OKIRAT”-ra módosul.
2.) Az alapító okiratot elfogadó és az azt módosító határozatszámok törlésre kerülnek.
3.) Az alapító okirat jogszabályi hivatkozási szövegrész az alábbira módosul:
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”
4.) Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1.) Költségvetési szerv:
Megnevezése:

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

5.) Az alapító okirat 2.) pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi 2.) pont lép:
„2.) Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.”
6.) Az alapító okirat 3.) pontja 4.) pontra, 4.) pontja 5.) pontra, 5.) pontja 10.) pontra, 6.)
pontja 12.) pontra, 7.) pontja 14.) pontra, 8.) pontja15.) pontra, 9.) pontja 16.) pontra,
10.) pontja 17.) pontra, 11.) pont törlésre kerül, 12.) pontja 18.) pontra, 13.) pontja 19.)
pontra módosul.
7.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 3.) ponttal:
3.) Telephelyei:
a.) Tagintézmények megnevezése, címe:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
b.) Egyéb telephelyek címe: ----„
8.) Az alapító okirat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.) Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv., valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt
feladatok végrehajtása.”
9.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
„6.) Államháztartási szakágazati besorolása
Alapvető szakágazat:
851020

óvodai nevelés

További szakágazat:
562900 Egyéb vendéglátás
829900 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
889110 Bölcsődei ellátás
10.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 7.) ponttal:
„7.) Alaptevékenység államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
„562912
562917
562920
811000
841907
851011
851012
889101
890441
890442
889109

Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Építmény üzemeltetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Bölcsődei ellátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása”
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások”

11.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 8.) ponttal:

„8.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján:
- óvodai nevelés, bölcsőde ellátás,
- a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése”
12.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 9.) ponttal:
„9.) Kötelezően előírt kiegészítő adatok:
Az intézmény finanszírozására és azok igénybevételére vonatkozóan a 2012. évi
CCIV. tv. 2. sz. melléklete tartalmaz kiegészítő adatokat, információkat.”
13.) Az alapító okirat 10.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.) Illetékessége, működése köre:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe”
14.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 11.) ponttal:
„11.) Irányító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
15.) Az alapító okirat 12.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„12.) Alapító neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
16.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 13.) ponttal:
„13.) Fenntartó neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
17.) Az alapító okirat 14.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„14.) Gazdálkodási besorolása:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
18.) Az alapító okirat 15.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„15.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottakról jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 23. §-a, valamint a
törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános pályázat útján, az
önkormányzat képviselő-testület nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltató jogokat
a polgármester gyakorolja.
19.) Az alapító okirat 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„16.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszony,
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony,
valamint megbízásos jogviszony,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény „
A

20.) Az alapító okirat 17.) pontja az alábbira módosul:
„17.) Az intézmény típusa:
- óvoda”
21.) Az alapító okirat 18.) pontja az alábbira módosul:
„18.) Maximális gyermeklétszám: 307 fő






Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje:

100 fő
75 fő
70 fő
50 fő
12 fő

22.) Az alapító okirat 19.) pontja az alábbira módosul:
„19.) A feladatellátást szolgáló vagyon:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
2481 hrsz.. 4436 m2 össz.ter. 920 m2 beép.
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.) 2482 hrsz. 913 m2 össz.ter.

124 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.) 2569 hrsz. 2056 m2 össz.ter.

290 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
282 hrsz. 1446 m2 össz.ter.

342 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
1808 hrsz. 4392 m2 össz.ter.
23.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 20.) ponttal:
„20.) A vagyon feletti rendelkezés joga:

277 m2 beép.

A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló az önkormányzat 100 %-os
tulajdonát képező épületek, építmények, tárgyi eszközök és egyéb ingó
vagyontárgyak használatát az önkormányzat képviselőtestülete ingyenesen
biztosítja az üzemeltetést ellátó óvoda részére.”
24.) Az alapító okirat
„Erről értesül: 1. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
2. ……
7. Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselő-testülete tagjai”
Szövegrész törlésre kerül.
25.) Az alapító okirat „ZÁRADÉK” helyébe az alábbi szöveg lép:
„Záradék
Jelen Alapító Okirat 2013. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 145/2011.(IX.29.) sz. 2011.
szeptember 29-én kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2013.(VI.20.) sz. határozattal hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. június 21.
(: Tatár László :)
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv
vezetőjének aláírása”

26.) Az alapító okirat 1., 2., és 3. sz. melléklete törlésre kerül.

ZÁRADÉK
Az alapító okirat módosítása 2013. július 1-én lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a ……../2013.(VI.20.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. június 21.
P.H.

……………………………………
polgármester

-------------/2013.(……….) sz.

önkormányzati határozat javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatójának kinevezéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Örményes Község Önkormányzat, Kuncsorba Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 2057/2000. (XII.26.) Korm.
rendeletben foglaltakra figyelemmel, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ ( Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.) igazgatójának

HORVÁTH TIBOR ZOLTÁNNÉ
Kenderes, Béke út 17. szám alatti lakost nevezi ki

2013. július 01. napjától 5 évre
2018. június 30-ig terjedő időre
Garantált alapilletménye:
„ G ” fizetési osztály 13. számú fizetési fokozat alapján
- vezetői pótlék 250% ( pótlékalap 20.000.-Ft )

Összesen:
Kerekítve:

150.495 -Ft
50.000 -Ft.
--------------------------------200.495 -Ft
200.500 -Ft

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. június

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Polgármestere

Örményes Község
Önkormányzat Polgármestere

Kuncsorba Község
Önkormányzat Polgármestere

MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Örményes Község Önkormányzat és
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-án 14 órai
kezdettel együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívjuk.
Helye: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Napirendi javaslat:

1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói állására beadott
pályázat értékelése, az igazgató kinevezése
2.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó
Társulási Megállapodásának módosításáról

1.) napirendhez meghívott:
Barta Józsefné pályázó
Horváth Tibor Zoltánné pályázó
Füleki Ágnes közalkalmazotti képviselő

2.) napirendhez meghívott:
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója

Fegyvernek, 2013. június 13.

Tatár László
Polgármester

Fürj Jánosné
polgármester

Rédai János
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Örményes Község Polgármestere
Kuncsorba Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község Önkormányzat
képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-i
együttes ülésére a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulási
Megállapodásának módosításáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A társulások létrehozásáról szóló törvényeket az Országgyűlés 2013. január 1-i hatállyal hatályon
kívül helyezte. A társulások jövőbeni működéséről 2013. január 1-től Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezik. E
szerint csak jogi személyiségű társulás működhet.
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ társulási formában történő további
működtetésével kapcsolatban, a társulásban részt vevő önkormányzatok polgármesterei
(Fegyvernek, Kuncsorba polgármestere, Örményesről polgármester) előzetes megbeszélése alapján
az ösztönző normatíva miatt célszerű a továbbiakban is társulási formában működtetni az
intézményt. A társulási formában történő működés azt jelenti, hogy kb. harmada önkormányzati
kiegészítést kell adni, mintha önállóan működne az intézmény.
Az új jogszabályi előírásnak megfelelően átdolgoztuk a társulási megállapodást. A társulási
megállapodásban a leglényegesebb változások az alábbiak:
1. A társulás jogi személyként működik, ez azt jelenti, hogy most már nem közvetlenül a
három önkormányzat, hanem a társulás lesz a fenntartó.
2. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. (az eddigi 3 önkormányzat helyett)
A társulási tanácsba a Mötv. alapján a képviselő-testület delegálhat. A határozati javaslat
szerint a társulási tanács tagjainak a települések polgármestereit javasoljuk.
3. Az előzőekből következően a döntéseket e javaslat szerint nem a képviselő-testületek
hozzák meg, hanem a három polgármesterből álló társulási tanács. (Ehhez azonban az
SZMSZ-ben az önkormányzatoknak át kell ruházni a hatáskör gyakorlását.)
4. A társulási tanács határozatképessége és szavazata:
Fegyvernek polgármesterének 2, Örményes, Kuncsorba polgármesterének 1-1 szavazata,
összesen 4 szavazat van, melyből 3 szavazat szükséges a határozatképességhez és 3 szavazat
szükséges a minősített többségű szavazáshoz.
5. A társulási tanács javasolt döntési hatáskörei:
a.) koncepció jóváhagyása,
b.) költségvetés jóváhagyása, előirányzat módosítása,
c.) zárszámadás, pénzmaradvány jóváhagyása,
d.) alapító okirat jóváhagyása,
e.) SZMSZ jóváhagyása,
f.) intézményvezető kinevezése,
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g.) az intézmény pénzügyi – gazdasági ellenőrzésének biztosítása.
6. A Mötv. rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület egyes határköreit a társulásra
átruházza, melyekben az előzőekben felsoroltakat javasoljuk elfogadásra.
7. A megállapodás-tervezet további része ugyanaz, mint a korábban hatályos megállapodás,
azonban a címek, alcímek sorrendisége változik az új önkormányzati előírásnak
megfelelően.
8. A munkaszervezeti feladatokat a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal látja el, mint székhely
település.
9. Az alábbiakban a 2013. évi támogatások alapján kívánjuk bemutatni településekre lebontva
az állami támogatás várható alakulását társulás nélkül, illetve társulással.

Település

A számítások a 2013. évi támogatások alapján készült
Állami támogatás
Állami támogatás társulással
társulás nélkül
Állami tám.
Kieg. Tám
Összesen
e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Fegyvernek

24.324

24.324

10.259

34.583

Örményes

6.885

6.885

2.692

9.577

Kuncsorba

9.134

9.134

3.412

12.546

Vezetők bérének megosztása a települések között
Igazgató 12 havi bére

alapbér
vezetői pótlék
egyéb pótlék
összesen:

2.412.000 Ft
600.000 Ft
602.400 Ft
3.614.400 Ft

Járulék
Mindösszesen

975.888 Ft
4.590.288 Ft

Fegyverneket
terhelő

Örményest
terhelő

Kuncsorbát
terhelő

1/3

1/3

1/3

1.530.000 Ft 1.530.000 Ft 1.530.000 Ft

Gazdaságvezető 12 havi bére
alapbér
vezetői pótlék
egyéb pótlék
összesen:

375.600 Ft
102.000 Ft
60.000 Ft
537.600 Ft

Járulék
Mindösszesen

145.152 Ft
682.752 Ft

Településeket terhelő bér és járulék összesen

227.584 Ft

227.584 Ft

227.584 Ft

1.757.000

1.757.000

1.757.000

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

…………/2013.(VI.20.)sz.

önkormányzati határozati javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosítására.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban:
Mötv.) 88.§ (2) bekezdés alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Intézményi Társulásról szóló 128/2007 (V. 5) sz. határozattal elfogadott és 22/2009
(II.29/198/2010 (XII.16) 2/2011 (II.17) sz. határozatokkal módosított megállapodást 2013.
július 1-i hatállyal a melléklet szerint módosítja és a melléklet szerinti egységes
szerkezetben elfogadja.

Erről értesül:

1.) Kuncsorba Község polgármestere – Rédai János
2.) Örményes Község polgármestere – Fürj Jánosné
3.) Fegyvernek Nagyközség polgármestere - Tatár László
4.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselő-testület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. június 10.
(: Tatár László :)
Polgármester

CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek, Felszabadulás út 171.,
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Arany János út 16. és Kuncsorba
Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26. a feladatok hatékonyabb és
színvonalasabb ellátása, továbbá a költségtakarékosság érdekében a 2007. július 1-i hatállyal közös
üzemeltetéssel létrehozott intézményfenntartó társulásra kötött megállapodást módosítják, és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 87. §
alapján
2013. július 1-i hatállyal
jogi személyiségű társulássá alakítják át az alábbiak szerint:
A társulás célja, feladata: A társulást alkotó önkormányzatok képviselőtestületei az Mötv-ben
előírt kötelező és önként vállalt szociális feladatokat a szociális igazgatásról és
ellátásról 1993. évi III. tv-ben meghatározott szociális alapellátási feladatokat
közösen mikro-térségi keretek között továbbra is a 2007. július 1-től közös
fenntartásban működtetett Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központot 2013. július 1-től az e célra alapított Csorba Mikro-térségi Szociális
Intézményfenntartó Társulás tartja fenn.
1)

2)

A Társulás neve: Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
A Társulás tagjai: (akik egyben alapítók is)
a.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Képviseli: Tatár László polgármester
b.) Örményes Község Önkormányzat
Örményes, Arany J. út 16.
Képviseli: Fürj Jánosné polgármester
c.) Kuncsorba Község Önkormányzat
Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26.
Képviseli: Rédai János polgármester

3)

A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma a társulás létrehozásakor:
a.) Fegyvernek
7016 fő
b.) Örményes
1114 fő
c.) Kuncsorba
671 fő

4) A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
4.1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységi köre:
a.) TEÁOR TÍPUSA TEÁOR
MEGNEVEZÉS
Fő tevékenység:
8810
Idősek, fogyatékosak szociális ellátása bentlakás

Egyéb tevékenység: 5629
6820
8890

nélkül
Egyéb vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Máshová nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül

Alapvető szakágazat:
881000

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Alapvető szakfeladat:
881011

Idősek nappali ellátása

b.) A Társulás döntéseinek előkészítését, adminisztrációs és egyéb feladatait, a Társulás
költségvetésének és beszámolójának elkészítésével kapcsolatos feladatokat a Fegyverneki
Polgármesteri Hivatal látja el.
c.) A Társulás bélyegzője: Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
d.) A Társulás önálló bankszámlával nem rendelkezik, a Társulást érintő normatív támogatás
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat igénylése alapján a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat számlájára érkezik, melyet 2 banki napon belül átad az Intézmény számára.
e.) A Csorba Mikro-térségi Intézményfenntartó Társulás vagyonnal, bevétellel nem rendelkezik,
tagdíjat nem állapít meg.
4.2). Az intézmény ellátja az alapító önkormányzatok közigazgatási területén az intézmény
igazgatójának irányításával, de szakmailag külön-külön a szociális igazgatásról és
ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. (1) bekezdése szerinti
 étkeztetést
 házi segítségnyújtást
 családsegítést
 nappali ellátást (időskorúak ellátása)
 máshova nem sorolt közösségi társadalmi tevékenység ( SOS telefon a fegyverneki
telephelyen )
 a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39. §. szerinti
gyermekjóléti szolgáltatást.
4.3) Az intézmény jogállása:
 önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
 vezetője az igazgató, aki magasabb vezetőnek minősül
 a társtelepülések telephelyei élén a telephelyvezető áll, aki vezetőnek minősül
 az igazgató kinevezési rendje:
A jelenlegi megbízást követően a Társulási Tanács nyilvános pályázat útján bízva
meghatározott időtartamra.
 Egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
 A telephely-vezetők az igazgató irányítása mellett önállóan szervezik és végzik a
telephelyen, az alapító okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat.
 A telephelyek vezetői és dolgozói tekintetében a munkáltató: az igazgató.
4.4) Örményes és Kuncsorba telephelyein szakmai munka végzése történik. A fegyverneki
telephely végzi az intézmény könyvelését, a költségvetést (módosítás), zárszámadást.
Örményesi és kuncsorbai telephelyen a készpénzgazdálkodást ellátmány formájában
kell
megoldani.
A könyvelés részjogkörű telephelyenként elkülönítetten történik.

4.5) A társtelepülések telephely-vezetője: Az igazgató részére javaslatot tesz a telephely
karbantartására, véleményezi a telephelyen irányítása alatt lévő dolgozók kinevezését, az
intézmény szakmai programját kiegészítheti sajátos telephelyre jellemző
programokkal. A
költségek szakmai teljesítés indokoltságát igazolja (belső szabályok
alapján). Az intézmény
címzettje az igazgató, aki nevében a telephelyek vezetői járnak el telephelyüket illetően. A
telephelyvezetők tevékenységükről az igazgatót hetente sürgős esetben azonnal tájékoztatják.
4.6) Az intézmény képviseletét és a kiadmányozást az igazgató látja el távollétében az SZMSZben meghatározottak szerint történik a helyettesítés és a kiadmányozás.
4.7) Az igazgató személyes részvételét a társtelepüléseken (Örményes, Kuncsorba) minimum
havonta egy alkalommal, de szükség szerint biztosítani kell.
4.8) Örményes és Kuncsorba Önkormányzatok által településükre a 8) pontban meghatározott
feladatokban történő változásról határozatban döntenek, mely rendelkezések szó szerint
beépülnek Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat szociális ellátások szabályozásáról szóló
rendeletbe, a határozatok megküldését követő testületi ülésen, a határozatban foglalt hatályba
lépéssel.

5) A Társulás döntéshozó szerve, a tagjait megillető szavazatarány
a.) A Társulás döntéshozó szerve: A Társulási Tanács, melyet a társult önkormányzatok
polgármesterei (távollétükben: alpolgármesterek) alkotnak. A polgármester
(alpolgármester) együttes akadályoztatása esetén Örményesről az Igazgatási Bizottság
elnöke, Kuncsorbáról Bana Lajosné képviselő, Fegyvernekről a Pénzügyi Bizottság
elnöke képviseli az önkormányzatokat.
b.) Szavazatok: - Fegyvernek polgármestere
- Örményes polgármestere
- Kuncsorba polgármestere

2 db szavazat
1 db szavazat
1 db szavazat

c.) A Társulási Tanács dönt:
ca.) Költségvetés jóváhagyása, módosítása,
cb.) Költségvetési beszámolók (féléves, háromnegyedéves, éves) elfogadásáról,
cc.) A költségvetés ¾ éves teljesítésének elfogadásáról,
cd.) Pénzmaradvány jóváhagyásáról,
ce.) Tervkoncepció elfogadásáról,
cf.) Az intézmény pénzügyi, gazdasági ellenőrzéséről,
cg.) Intézmény igazgatójának pályázati kiírásáról és kinevezéséről,
ch.) A szoc.tv. 92/B. § d.) pontja szerinti ellenőrzésről és szakmai munka
eredményességének értékeléséről,
ci.) Jogszabály által meghatározott feladatokról.

6) A döntéshozatal módja:
a.) Nyílt szavazás, helyszínen, kézfeltartással (Igen, Nem) történik. A minősített többségű
szavazáshoz 3 igen szavazat kell, az egyszerű szótöbbséghez, 4 szavazattal rendelkező tag
jelenléte esetén 3 igen, 3 szavazattal rendelkező tag jelenléte esetén 2 igen.
b.) Határozatképes a társulási tanács: ha 3 igen szavazattal rendelkező tag jelen van.
c.) Minősített többségű szavazás kell: a 5.ca.)-ce.) pontok, és az intézmény igazgatójának
kinevezése esetében.

7) A Társulás által fenntartott intézmény megnevezése:
Neve:
Székhelye:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 173.

Telephelyei:
Fegyvernek
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
- 1. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
- 2. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Felszabadulás út 40.
- 3. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Ady E. út 42.
Örményes
- Napraforgó Gondozási Központ Örményes, Iskola út 25. telephely
Kuncsorba
- Szociális Alapszolgáltatási Központ Kuncsorba, Dózsa Gy. út 35. telephely
8) A Társulás által fenntartott intézmény szolgáltatásainak, azok igénybevételének a Társulás
által meghatározott feltételei településenként:
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Közigazgatási területén a szociális
rászorulók részére az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja:
a) Étkeztetés a hét hat napján
b) Házi segítségnyújtást
c) Nappali ellátás öt napos nyitva tartással
d) Családsegítést
e) Gyermekjóléti szolgáltatást
f) Máshova nem sorolt közösségi társadalmi tevékenység ( SOS telefon)
2. A szociális alapszolgáltatásokat intézményfenntartó társulással fenntartott Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül látja el.
3. Az intézmény igazgatója krízishelyzet, természeti katasztrófa esetén külön eljárás nélkül
azonnali ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, amelyek felvételi dokumentációját
öt munkanapon belül kell elkészíteni.
4. Az intézményi ellátás a jogszabályban foglaltakon túl akkor szűnik meg, ha az ellátott az
írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja a térítési díj befizetését.
5. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény igazgatójához kell benyújtani, aki
dönt a kérelmekről.
Az intézményvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az
alábbiakat tartalmazza:
a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait
b) az ellátás kezdetének időpontját
c) az ellátás időtartamát
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat
f) az ellátás megszüntetésének módjait.
6. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás az intézmény önálló szakmai egységként
működik.
7. Ha a szociális ellátást igénybe vevő jövedelmi viszonyai megváltoznak, 15 napon belül
köteles az intézményvezető felé jelezni, aki a jövedelmi viszonyok felülvizsgálata után új

térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság
felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető.
8. Az Szt. 62. §. (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül:
a) 62 évet betöltött személy
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy.
9. A megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha annak
kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről, illetve
elengedéséről a térítési díj megfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást biztosító
intézmény vezetőjének jelzése alapján az Oktatási, Közművelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság határozattal dönt. A kedvezmény a létbiztonságot veszélyeztető
helyzet időtartamára szólhat.
ÖRMÉNYES KÖZSÉG:
1. Örményes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Örményes község közigazgatási
területén a szociálisan rászoruló személy részére
a) étkeztetést a hét 6 napján
b) házi segítségnyújtást
c) nappali ellátást
d) családsegítést
e) gyermekjóléti szolgáltatást nyújt.
2. Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Napraforgó
Gondozási Központ Vezetőjénél kell benyújtani.
Az intézményvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az
alábbiakat tartalmazza:
a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait
b) az ellátás kezdetének időpontját
c) az ellátás időtartamát
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat
f) az ellátás megszüntetésének módjait.
3. Az Szt. 62. § (2) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül
a) 62 évet betöltött személy
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy.
4. az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani azonnali
intézkedés keretében az arra rászoruló személynek.
5. külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátás esetén biztosítható ellátás, a
nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.
6. az ellátás megszüntethető, ha :
a) az ellátott nem jelenti be 15 napon belül az intézményvezetőnél jövedelmében
bekövetkezett változást
b) az ellátott elmulasztja a részére megállapított térítési díjat kifizetni
c) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét
d) az ellátott hosszabb kórházi kezelés alatt áll
e) az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni
f) az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag kell befizetnie az ellátottnak az intézmény
vezetőjénél, minden hónap 8. napjáig.

KUNCSORBA KÖZSÉG:
1. Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba közigazgatási területén az
alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja.
a) étkeztetés 6 napos nyitva tartással
b) házi segítségnyújtás
c) nappali ellátás
d) családsegítés
e) gyermekjóléti szolgáltatás
2. A szociális szolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén keresztül látja el.
3. Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtását a
kuncsorbai intézményvezetőnél kell kezdeményezni.
4. Az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül azonnali intézkedés keretében
az arra rászoruló személynek ellátást nyújtani.
5. Külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátása esetén biztosított
ellátáskor a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.
6. Étkeztetés keretében biztosított ellátás esetében szociálisan rászorult az,
a) aki 62 évét betöltötte
b) 18-60 év közötti kérelmező házi orvosi igazolás alapján egészségi állapota miatt
c) Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségükre való tekintettel
szakorvosi igazolás alapján
7. Az ellátás megszüntethető, ha
a) az ellátott írásbeli felszólítás ellenében elmulasztja kifizetni megállapított térítési díjat
b) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét
8. az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni
9. az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag az intézményvezetőnél kell befizetni minden hónap
8. napjáig
10. ha a szociális ellátást igénybevevő jövedelmi helyzete megváltozik azt köteles az
intézményvezetőnél bejelenteni 15 napon belül, aki a jövedelmi viszonyok vizsgálata után új
térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság
felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető
11. a megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha annak
kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről vagy
elengedéséről a térítési díjmegfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást biztosító
intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális
Bizottság határozattal dönt.
12. az intézményvezető és az ellátást igénylő között kötendő megállapodás tartalmazza:
a) a szociális szolgáltatás formáját
b) a szociális ellátás kért és kezdő időpontját
c) fizetési kötelezettséget
d) az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat
e) igénybevevő természetes személyazonosító adatait
f) az intézményi jogviszony megszűnésének módját.

9) A Társulás által fenntartott intézmény fenntartásával, működtetésével kapcsolatos egyes
kötelezettségek pénzügyi hozzájárulás mértéke teljesítésének módja:
9.1. Az intézmény működésének és feladatellátásának forrását képezik:
Az intézmény egységes költségvetést készít, ezen belül:
a) Telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat részére nyújtott normatív állami
hozzájárulás, állami támogatás.

b) Telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat által saját tagintézménye részére
adott forrás kiegészítés.
c) Telephelyenként a saját bevétel (pl. térítési díjak).
d) Telephelyenként az egyéb bevételek.
e) Az ingatlanok felhalmozási kiadásaihoz (beruházás, felújítás) szükséges forrást a települési
önkormányzatok egyedileg biztosítják. A karbantartásokat a bevétel erejéig a telephelyek
külön tervezik meg.
f) A közösen létrehozott egyéb fejlesztések finanszírozásáról az önkormányzatok egyedileg
döntenek.
g) Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb költségeket és bevételeket telephelyenként
elkülönítetten kell kimutatni.
h) A társuló önkormányzatok viselik a településüket érintő intézmények fenntartásával
kapcsolatos valamennyi kiadást és őket illeti meg az ezzel kapcsolatos bevétel. Ezen kívül
Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Önkormányzatai a központi irányítás költségeit az
alábbiak szerint viselik:
- igazgató és a gazdaságvezető bére és járuléka, utazási költségtérítése
- pénzügyi, gazdasági ellenőrzések díja, lakosságarányosan.
Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba Önkormányzatai a településüket érintő kiadások
fedezetének normatíván felüli (önkormányzati támogatás) éves költségvetésben tervezett
összeg 1 hónapra eső részét tárgyhó 31. napjáig a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ részére átutalják átadott pénzeszközként.
9.2. A normatív és kiegészítő állami hozzájárulás (a Magyar Köztársaság adott év költségvetéséről
szóló törvényben) és állami támogatás telephelyenként illeti meg az adott településen működő
telephelyet.
A telephelyekre vonatkozó állami normatívával nem finanszírozott működési, fejlesztési,
felújítási és egyéb kiadásokat a telephellyel érintett önkormányzat finanszírozza.
9.3. A telephelyek működésével, fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként és telephelyre összesítetten kell kimutatni az éves
tervkoncepció, az éves költségvetés (módosítás) és zárszámadás elkészítéséhez.
9.4. Az intézményvezető a települési önkormányzatot érintő telephelyre vonatkozó tervkoncepció
javaslatot a tárgyévet megelőző év október 10-ig eljuttatja a Társulási Tanács elnökéhez, a
Társulási Tanács elnöke e javaslatot 3 napon belül továbbítja a települési önkormányzatokhoz
abból a célból, hogy a települési önkormányzatok tervkoncepciójukban döntsenek az
intézményt érintő önkormányzati hozzájárulás összegéről.
A települési önkormányzatok döntései alapján a Társulási Tanács október 31-ig dönt a
tervkoncepcióról.
A költségvetés jóváhagyása, a beszámolók (féléves, háromnegyedéves) és a zárszámadása
jóváhagyási eljárása, a tervkoncepcióra vonatkozó eljárás alapján történik, a jogszabályban
meghatározott határidők figyelembevételével.
Az évközi előirányzat-módosítás évente legalább egy alkalommal történik az intézményvezető
javaslatára.
10) A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás:
Tagönkormányzatok hozzájárulásukat adják az Intézmény részére azonnali beszedési
megbízás teljesítésére, amennyiben az általuk vállalt határidőre nem fizetik az
önkormányzati hozzájárulást.
Az inkasszóra vonatkozó felhatalmazó levél a Társulási Megállapodás mellékletét képezi.

11) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ vagyona, a vagyonátadás
feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelességek gyakorlásának rendje:
Az alapító tagönkormányzatok az intézményi feladatellátáshoz saját telephelyeikre ingyenes
használati jogot biztosítanak az Intézmény részére
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
a.) 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
b.) 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 173.
c.) 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 40.
d.) 5231. Fegyvernek, Ady E. u. 42. sz. alatti ingatlanokra,
Kuncsorba Község Önkormányzat
a.) 5412. Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35. sz. alatti ingatlanra,
Örményes Község Önkormányzat
a.) 5222. Örményes, Iskola u. 25. sz. alatti ingatlanokra.
12) A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettsége:
a.) A Intézmény igazgatója az intézmény tevékenységéről minden év június 30-ig beszámol a
társulási tanács előtt.
b.) Az intézmény szakmai munkájáról, gyermekvédelemről az alapító önkormányzatok
polgármestereivel egyeztetett időpontban számol be az igazgató a képviselő-testületeknek.
c.) A polgármesterek saját testületük előtt évente egy alkalommal beszámolnak a Társulás
tevékenységéről.
13) A Társulás által fenntartott intézmény pénzügyi, gazdasági ellenőrzését a Társulás Tanács
külső szakértővel végzi.
14) A társuláshoz való csatlakozás, módosítás, megszűnés szabályai:
14.1. A Társuláshoz csatlakozni e megállapodásban rögzített elveknek megfelelően az intézmény
önállóságának megtartásával január 1-ével, abból kiválni bármikor lehet, melyről legalább hat
hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A csatlakozási szándékot a Társulási
Tanács elnökének kell jelezni.
14.2. A Társulási Megállapodás jóváhagyásáról, megszűntetéséről, módosításáról, a társuláshoz
való csatlakozásról, abból való kilépésről a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek
minősített többségű szavazata szükséges. A csatlakozásról vagy kilépésről szóló minősített
többségű képviselő-testületi döntést a belépést, kiválást megelőző 6 hónappal korábban kell
meghozni és eljuttatni a Társulási Tanács elnökéhez.
14.3. A Társulás tagjaiból nem zár ki senkit.
14) Egyéb rendelkezések:
14.1.Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás időtartama: határozatlan időre szól.
14.2.Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában alapítók és fenntartók nevében a Társulási
Tanács elnöke jár el.
14.3. A társulás megszűnése esetén az intézmény használatába adott vagyontárgyak leltár szerint
kerülnek vissza az érintett tulajdonos önkormányzathoz. A vagyontárgyak szaporulata a
finanszírozót illetik, közös finanszírozással létrehozott vagyontárgyak esetén az
önkormányzatok egyedileg döntenek.

A társulás megszűnése esetén az utolsó havi bérek és járulékok a társulást terhelik. A korábbi
kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik.
14.4 A Társulási Tanács ülései összehívásáról, napirendi pontjairól Társulási Tanács elnöke
gondoskodik. Az ülések időpontjáról előzetesen egyeztet a települési polgármesterekkel.
A Társulási Tanács ülés jegyzőkönyvét 4pld-ban kell készíteni, ebből 1-1 pld-t Örményes és
Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének kell átadni.
A Társulási Tanács ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, s a jegyzőkönyv egy példányának
a Kormányhivatalhoz történő megküldéséről Fegyvernek Önkormányzat gondoskodik.
14.5 A Társulás tagjaiból nem zár ki senkit.

Záradék:
A Társulási Megállapodást Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes
Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestület
ülésen hozott ……………… sz. határozatával jóváhagyta, az abban foglaltakat önmagukra nézve
kötelező rendelkezésként fogadták el.

Fegyvernek, 2013. ……………….
Települési önkormányzatok képviselőjének nevében:

polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
……………/2013.(VI.20.) számú együttes határozat

Tatár László
polgármester

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
……………/2013.(VI.20.) számú együttes határozat

Fürj Jánosné
polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
……………/2013.(VI.20.) számú együttes határozat

Rédai János
polgármester

-------------/2013.(……….) sz.

önkormányzati határozat javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatójának kinevezéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Örményes Község Önkormányzat, Kuncsorba Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 2057/2000. (XII.26.) Korm.
rendeletben foglaltakra figyelemmel, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ ( Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.) igazgatójának

BARTA JÓZSEFNÉ
Fegyvernek, Dózsa György út 67. szám alatti lakost nevezi ki

2013. július 01. napjától 5 évre
2018. június 30-ig terjedő időre
Garantált alapilletménye:
„ G ” fizetési osztály 13. számú fizetési fokozat alapján
- vezetői pótlék 250% ( pótlékalap 20.000.-Ft )
- egyéb pótlék ( fizetési fok. Szerinti bér 25%-a )
Összesen:
Kerekítve:

200.000 -Ft
50.000 -Ft.
50.200 -Ft
--------------------------------270.250 -Ft
270.300 -Ft

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. június

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Örményes Község Polgármestere
Kuncsorba Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-i
együttes ülésére a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási központ igazgatójának
kinevezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23.§ (2) bekezdése és ennek végrehajtására kiadott
257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet értelmében pályázatot írt ki a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Igazgatói állásra.
A megbízás időtartama 5 év, 2013. július 1-től 2018. június 30-ig.
Mivel az intézmény 2007. szeptember 1-től közös fenntartású, így együttes ülésen kell tárgyalni az
előterjesztést és kinevezni az intézmény igazgatóját.
A pályázat kiírásra 2 db pályázat érkezett, ebből mind a kettő érvényes.
- Barta Józsefné pályázata a pályázati feltételeknek és jogszabályi előírásoknak megfelel
- Horváth Tibor Zoltánné pályázata a pályázati feltételeknek és jogszabályi előírásoknak
megfelel
A fegyverneki, örményesi és kuncsorbai képviselőtestületek bizottságai (melyen részt vesz a
közalkalmazotti képviselő) a június 17-ei együttes bizottsági ülésen véleményezik a pályázatokat. A
bizottságok mindkét pályázati anyagot megkapták.
A képviselőtestületek bizottságainak véleményét a bizottsági elnökök szóban fogják ismertetni az
együttes ülésen.
Javasoljuk, hogy a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatójának 5
éves időtartamra …………………. nevezze ki.
………/2013.(VI.20.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatójának kinevezéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel, a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ ( Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) igazgatójának

…………………………………….-t nevezi ki
2013. július 01. napjától 5 évre
2018. június 30-ig terjedő időre
Garantált alapilletménye:
„ ” fizetési osztály … számú fizetési fokozat alapján

………………….-Ft

- vezetői pótlék 250% ( pótlékalap 20.000.-Ft )

…………………-Ft.

Összesen:
Kerekítve:

--------------------------------...……………….-Ft
………………...-Ft

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2013. június 10.

Tatár László
polgármester

