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1.) A Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti helyiség
használatba adásáról szóló 144/2011.(IX.29.) sz. határozat
módosításáról

2.) Az önkormányzat által fenntartott iskola működtetésének
átadásával megfizetendő hozzájárulás mértékének elfogadásáról

3.) Felhatalmazás a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás aláírásáról

4.) Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
5.) Munkabérhitel és folyószámlahitel igénybevételéről szóló

határozatok módosításáról

Meghívottak:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné dr. jegyző

Fegyvernek, 2012. december 06.

……………………………………………
Tatár László
polgármester



………/2012.(XII.10.) sz. határozati javaslat:

A 144/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat módosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás út
172. sz. alatti ingatlan Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat részére történő használatba adásáról szóló 144/2011.(IX.10.) sz. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozatban a „határozatlan időre” szövegrész „2013. augusztus 31-ig”
szövegrészre módosul és kiegészül az alábbi mondattal:

„Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.”

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, december 06.

Tatár László
Polgármester



MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött:
Egyrészt Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.)
képviseli: Tatár László polgármester
Másrészt Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
(5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165.) képviseli: Ambrus Dénes igazgató
között az alábbiak szerint:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a 144/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati
határozat és a 184/2012.(XII.10.) sz. módosító határozat alapján a Fegyvernek,
Felszabadulás út 172. sz. alatti helyiséget 2013. augusztus 31-ig térítésmentesen
használatba adja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat részére.

2.) Jelen megállapodást a felek átolvasás és értelmezés után helyben hagyólag aláírják.

Fegyvernek, 2012. december 11.

…………………………………………. ………………………………………...
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola

Tatár László polgármester és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Ambrus Dénes igazgató



Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171.

E l ő t e r j e s z t é s
a Képviselő-testület 2012. december 10-i ülésére az önkormányzat által fenntartott

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
működtetésének átadásával megfizetendő hozzájárulás mértékének elfogadásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 142/2012.(X.10.) sz. határozatában döntött arról,
hogy az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
működtetését nem képes vállalni.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-ának (4) bekezdése szerint 2013.
január 1-jétől a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat az illetékességi
területén lévő, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
működtetésének kötelezettsége alól felmentést kérhetett, mely kérelmet, a települési
önkormányzat által szolgáltatott adatok figyelembevételével egy tárcaközi bizottság bírált el.

A miniszteri döntésről szóló értesítést 2012. december 6-án érkezett meg és 9 nap jogvesztő
határidő alatt kell nyilatkozni a közölt összeg elfogadásáról. Amennyiben a megjelölt
határidőig a döntés megerősítésére nem kerül sor, úgy a működtetés alóli felmentésre irányuló
kérelmet visszavontnak tekintik. Ebben az esetben a működtetést teljes egészében vállalni
kell.

A döntés alapján önkormányzatunknak a működéshez hozzá kell járulnia.

A tárcaközi bizottság javaslata alapján, az oktatásért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
önkormányzatunk számára a 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra a
megfizetendő hozzájárulás havi összegét 3 318 000,- forintban állapította meg, ez éves szinten
39 816 000,- forintot jelent.

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
működtetése az önkormányzatnak 2012-ben 92 000 000,- forintba került.

Fentiek alapján tehát az állam a teljes működtetési költséget vállalja, amihez 3 318 000,-
forint/hó összeggel kell hozzá járulni. Ezen felül kell megoldani az iskolai gyermekétkeztetést
a kiszolgáló személyzettel, amit teljes egészében az önkormányzatnak kell fizetni.

A fentiek alapján javaslom, a 3 318 000,- forint elfogadását.

……/2012. (XII. 10.) sz. önkormányzati határozat:

Az önkormányzat által fenntartott Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének átadásával megfizetendő hozzájárulás
mértékének elfogadásáról.



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban:
Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló
saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami
intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését a
229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelet 39.§ alapján benyújtott kérelmét fenntartva, és a
tárcaközi bizottság javaslata alapján, a 229/2012(VIII. 28.) 41.§ (1) bekezdés b) pont
alapján az oktatásért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével önkormányzatunk számára a
2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra megfizetendő 3.318.000,-
forint havi hozzájárulás összegét elfogadja.

Erről értesül:

1.) Emberi Erőforrások Minisztériuma
2.) Tankerületi Igazgatóság
3.) Tatár László polgármester
4.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szolgálat igazgatója
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselő-testület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. december 6.

Tatár László
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 10-i ülésére
felhatalmazás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló
megállapodás aláírásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012.(VII.27.) Korm. rendelet 3.
§ (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként résztvevő
szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal Átvetőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába
kerülő köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, működtetői, valamint egyes
irányító jogokat és kötelezettségeket Átvevő veszi át.
A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárás
lebonyolításához szükséges keretek meghatározatása, az átvételre kerülő intézmények köznevelési
feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok ellátását szolgáló vagyonelemek,
tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő ingyenes használatába/vagyonkezelésébe adásához, a
foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-átvételéhez, a jogok és kötelezettségek meghatározásához,
megosztásához szükséges keretek biztosítása.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

………./2012.(XII.10.) sz. határozati javaslat:

Felhatalmazás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló
megállapodás aláírásáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat felhatalmazza Tatár László polgármestert, hogy a
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2012. december 15-ig megkösse és aláírja.

Határozatról értesül:
1.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
2.) Tankerület igazgatója Kazinczki Istvánné 5200 Törökszentmiklós,
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. december 06.

Tatár László
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 10-i ülésére a
tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. önkormányzati határozat

módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az elmúlt ülésen jeleztük, hogy a tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz.
határozat módosítása szükséges elsősorban az oktatási intézmények fenntartásában
bekövetkező változás miatt.

A határozatot az érintett intézményvezetőkkel felülvizsgáltuk és módosító indítványunk az
alábbi:

1.) Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
részére biztosított tanácsosi címre jutó pótlék fizetésére vonatkozó rész hatályon kívül
helyezése 2013. január 1-től.

2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde gazdaságvezető részére a határozat
II. fejezetében 20.000,- Ft/hó egyéb pótlék van megállapítva a társulás miatt.
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde társulási megállapodását az
érintett képviselőtestületek 2013. augusztus 31. időponttal felbontották, így ezzel
összefüggésben 2013. szeptember 1-től javasoljuk a 20.000,- Ft összegű egyéb pótlék
hatályon kívül helyezését.

3.) A határozat II. fejezetében az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola részére
tartalmaz vezetői pótlékokat, teljesítménypótlékokat és egyéb pótlékokat, melyeket
2013. január 1-től az új fenntartó fog finanszírozni, ezért a határozatnak ezt a részét a
gazdaságvezető és gazdaságvezető helyettes kivételével a jogcím meghagyása mellett
a finanszírozási részt kell kimondani a képviselőtestületnek, hogy az itt megállapított
pótlékokra jutó összeget nem finanszírozza.

4.) A határozat III. fejezetében az 1.) pontot javasoljuk hatályon kívül helyezni, mivel
azok a határozat IV. fejezetében szerepelnek naprakész állapotban, kivéve a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, amelyet javaslunk a IV. fejezet 3.)
pontjába áthelyezni.

5.) A határozat IV. fejezetében 1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola (székhely
egységnél) 2013. január 1-től javasoljuk hatályon kívül helyezni a „0,5 fő
gyermekvédelmi feladatokra”, továbbá a „2 óra/hét rendszergazdai feladatokra”
szövegrészt.

6.) A határozat IV. fejezet 2.) Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménynél 2013.
január 1-től javasoljuk hatályon kívül helyezni a „0,25 fő gyermekvédelmi
feladatokra”, továbbá a „2 óra/hét rendszergazdai feladatokra” szövegrészt, ezen kívül



a „7,5 óra/hét az eltérő tagozaton tanulók integrált nevelésére vállalt feladatokra”
szövegrészt is javasoljuk hatályon kívül helyezni 2013. január 1-től.

7.) A határozat IV. fejezet 3.) pontjában a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde részére juttatott 1 fő fejlesztő pedagógus szövegrészt javasoljuk hatályon
kívül helyezni, mivel ezt a tevékenységet az intézmény 2010. március 1-től nem látja
el.

8.) A határozat V. fejezet 5.) pontját javasoljuk hatályon kívül helyezni és helyébe
javasoljuk az alábbi 5.) pontot:
5.) Az iskolafogászatra 800,- Ft/szűrésen részt vett óvodás gyerek és az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulói után
fizethető ki, évi két alkalommal történő szűrés esetén az 1. és 2. sz. melléklet szerinti
megállapodás alapján.

9.) A határozat V. fejezet 6.) pontját javasoljuk kiegészíteni az alábbi mondattal:
A határozat V. fejezet 6.) pontjában a pöttyökkel jelölt felsorolásokat a.), b.), c.) és d.)
pontokra javasoljuk módosítani.
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde az a.)-e.) pontig írt feladatokat
kötelező óra terhére oldja meg.

10.)A határozat V. fejezet 9.) pontjába a „Körjegyzőségtől” helyébe „Polgármesteri
Hivataltól” szövegrész lépjen.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

………/2012.(XII.10.) sz. határozati javaslat:

A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozat módosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról
szóló 6/2003.(I.30.) sz. önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat I. fejezet „1.) Intézményvezetők által adományozható közalkalmazotti
címek:” 1.3. pontja hatályát veszti.

2.) A határozat II. fejezet „Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki
önkormányzat területén lévő intézmények esetében:” táblázatból a II. Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézménynél a gazdasági vezető 20.000,- Ft/hó
egyéb pótléka hatályát veszti.

3.) A határozat II. fejezet „Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki
önkormányzat területén lévő intézmények esetében:” táblázat után az alábbi szöveg
kerül:



„III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely egységnél a gazdaságvezető
és gazdaságvezető helyettes kivételével - a jogcím meghagyása mellett - a
megállapított pótlékokra jutó összeget a képviselőtestület nem finanszírozza.”

4.) A határozat III. fejezet 1.) pontja hatályát veszti.

5.) A határozat IV. fejezet 1.) pontjának harmadik és negyedik francia bekezdése hatályát
veszti.

6.) A határozat IV. fejezet 2.) pontjának harmadik, negyedik és hatodik francia bekezdése
hatályát veszti.

7.) A határozat IV. fejezet 3.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 3.) pont lép:

„3.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- 4 óra/hét integrált nevelés”

8.) A határozat V. fejezet 5.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 5.) pont lép:

„5.) Az iskolafogászatra 800,- Ft/szűrésen részt vett óvodás gyerek és az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulói után
fizethető ki, évi két alkalommal történő szűrés esetén az 1. és 2. sz. melléklet
szerinti megállapodás alapján.”

9.) A határozat V. fejezet 6.) pontjában szereplő pöttyökkel jelölt felsorolás a.), b.), c.),
d.) és e.) pontokra módosul.

10.)A határozat V. fejezet 6.) pontja kiegészül az alábbi mondattal:

„A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde az a.)-e.) pontig írt feladatokat
kötelező óra terhére oldja meg.”

11.)A határozat V. fejezet 9.) pontjában a „Körjegyzőségtől” szövegrész „Polgármesteri
Hivataltól” szövegre módosul.

12.)A határozat 1.)-12.) pontjai 2013. január 1-én lépnek hatályba, kivéve a 2.) pont, mely
2013. szeptember 1-én lép hatályba.

A határozatról értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. december 05.

(: Tatár László :)
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 10-i
rendkívüli ülésére munkabérhitel igénybevételéről szóló 63/2012.(IV.26.) sz. és

folyószámlahitel igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) sz. határozatok módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 48. §-a lehetővé
teszi a folyószámlahitelek kormányzati hozzájárulás nélküli meghosszabbítását az alábbiak
szerint:
„48. § (1) Az önkormányzatok 2012. évben lejáró likvid hiteleinek, pénzforgalmi számlához

kapcsolódóan nyújtott és egyéb működési hiteleinek változatlan ügyletérték melletti,
legfeljebb 2013. június 30-áig való meghosszabbítására, illetve legfeljebb 2013. június
30-áig tartó futamidejű adósságmegújító hitellel történő kiváltására irányuló ügyletek
megkötéséhez a Kormány 10. § (1) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulása nem
szükséges.

(2) Az 1. § c) pontjában foglaltaktól eltérően az önkormányzatok esetében likvid hitelnek
minősül az a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitel is, amelynek 2012.
december 31-én fennálló állománya van.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött és a
hatálybalépésekor fennálló ügyletekre, a (2) bekezdés rendelkezéseit a
hatálybalépésekor fennálló ügyletekre kell alkalmazni.”

A képviselőtestület által 2012. április 26-án elfogadott munkabérhitel igénybevételéről szóló
63/2012.(IV.26.) sz. és a folyószámlahitel igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) sz.
önkormányzati határozat 2. pontjában „a hitel végső lejárata 2012. december 21.”, amelyet
javaslunk 2013. június 30-ig meghosszabbítani.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslatok elfogadását:

………../2012.(XII.13.) sz. határozati javaslat:

Munkabérhitel igénybevételéről szóló 63/2012.(IV.26.) sz. határozat módosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a munkabérhitel
igénybevételéről szóló 63/2012.(IV.26.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat 2. pontjában lévő „2012. december 21.” időpont „2013. június 30.”
időpontra módosul.

Erről értesül:
1.) OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út 31.
2.) Tatár László polgármester



3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervezeő

Fegyvernek, 2012. december 06.

(: Tatár László :)
Polgármester

………../2012.(XII.13.) sz. határozati javaslat:

Folyószámlahitel igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) sz. határozat módosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a munkabérhitel
igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

2.) A határozat 2. pontjában lévő „2012. december 21.” időpont „2013. június 30.”
időpontra módosul.

Erről értesül:
1.) OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út 31.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervezeő

Fegyvernek, 2012. december 06.

(: Tatár László :)
Polgármester



Tartós kötelezettségvállalásokról szóló 6/2003.(I.30.) sz. önkormányzati határozat és módosításai
egységes szerkezetbe foglalva

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az I-VI. címek
a mindenkori éves költségvetésükben szerepeltethetik, illetve tervezhetik:

 az illetménypótlékokat
 közalkalmazotti címeket adományozhatnak
 hatályon kívül helyezve *21
 intézményi önként vállalt feladatokat 4

I.

1.) Intézményvezetők által adományozható közalkalmazotti címek: 13

1.1. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Fegyverneki Telephelye 1 fő munkatárs 1

1.2. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Fegyverneki Telephelye 2 fő tanácsos *28
*21 1 fő munkatárs
*30
1.3. Hatályon kívül helyezve
1.4. Művelődési Ház és Könyvtár 1 fő munkatárs

1.5. Polgármesteri Hivatal

- hatályon kívül helyezve *28

- hatályon kívül helyezve *21

A.) Gyermekélelmezési Konyha - 1*28

*21

Hatályon kívül helyezve *28 -
9 hatályon kívül helyezve

A tanácsosi címet viseli közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának
megszűnése után a cím nem adható ki. 5

15

2.) 2.1. Hatályon kívül helyezve

*23

2.2. A köztisztviselők részére 2011. január 01-től képzettségi pótlék állapítható meg a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 48/A. §. (2) bekezdései szerint.

II. 13

Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki önkormányzat
területén lévő intézmények esetében:



Megnevezés Fő Vezetői pótlék,
pótlék alap %-a

Teljesítmény
pótlék,
illetm.
%-a

Egyéb
pótlék

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Intézményvezető Kinevezési
határozat szerint

Gazdasági vezető 0,25 170 5.000 Ft/hó
Családsegítő szolg.vez. 1 100

II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Óvodaigazgató Kinevezési
határozat szerint

Óvodavezető helyettes *21 1 150
Gazdasági vezető

1 170
*30 hatályon
kívül hely.

Központi Óvoda tagóvoda
vezetője *21 1 130
Annaházi és Szapárfalui
Óvoda tagóvoda vezetője *21 2 130
Bölcsőde vezető 1 100
Munkaközösség vezető

1
Kollektív szerződéssel, ill. az
SZMSZ-el összhangban

Gyermekvédelmi feladatra 1 55

III.Orczy Anna Ált.Iskola és Szakiskola székhely egység *21

Intézményvezetés
Igazgató Kinevezési

határozat szerint
Ált.Igazgatóhelyettes 1 200 20
Gazdasági vezető *25 1 200 20 4000
Gazdasági vezető helyettes *25 1 170 6000
Általános Iskola
Intézményegység:
Intézményegység vezető 1 200 20
Orczy Anna Általános Iskola
Tagintézmény
Tagintézmény vezető 1 200 20
Kiemelt munkaköz.vez.

1 - -
Pótlékalap
100 %

Móra Ferenc Általános
Iskola Tagintézmény
Tagintézmény-vezető 1 200 20
Kiemelt Munkaközösség
vezető 1

Pótlékalap
100 %

Szakiskola Intézményegység
Intézményegység vezető 1 150 20
Gyakorlati oktatásvezető 1 100
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Intézményegys.
Intézményegység vezető 1 130

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Igazgató Kinevezési
határozat szerint



Gazdasági vezető
0,75 170

15.000
Ft/hó

Vezető könyvtáros 1 100

A.Gyermekélelmezési Konyha

Intézményvezető Kinevezési
határozat
szerint

Gazdasági
ügyintéző*21

1 75

Szakács,
Konyhavezetőh.*21

2 75

Szakács, árukészlet
felelős *21

2 75

*30

III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely egységnél a gazdaságvezető és
gazdaságvezető helyettes kivételével – a jogcím meghagyása mellett – a megállapított pótlékokra jutó
összeget a képviselőtestület nem finanszírozza.

III.

16 *21

A mindenkor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Kollektív Szerződés
szerint:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

 osztályfőnöki pótlék közalkalmazotti pótlékalap 40 %-a
 diákönkormányzatot segítő ped.pótléka közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
 munkaközösség vezetők pótléka közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
 gyógypedagógiai pótlék közalkalmazotti pótlékalap 40 %-a”

1.) Hatályon kívül helyezve *30

IV.

Intézményi önként vállalt feladatok:

Oktatási intézmények költségvetésében elismert feladatok 2007. február 1-től: 9

*19
1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola (székhely egység):

16

- Hatályon kívül helyezve 16 *22

- képesség kibontakoztató és integrációs nevelési feladatokra 12 ó/hét 16

- Hatályon kívül helyezve *30
- Hatályon kívül helyezve *30
- 15 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos

nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak
bővítésével felmerülő többlet óraszámot 16

- 5 óra ebédeltetési feladatokra 16



- 2011. szeptember 1-től
14,5 óra/hét (7,5 óra magyar, 5 óra matematika, 2 óra szakkör idegen
nyelvből, informatikából és testnevelésből) = 14,4/22=0,66 fő álláshely
*26

*19
2.) Móra Ferenc Általános Iskola (tagintézmény): 16

- Hatályon kívül helyezve 16 *22

- képesség kibontakoztató és integrációs nevelési feladatokra 12 ó/hét 16

- Hatályon kívül helyezve *30
- Hatályon kívül helyezve *30
- 18 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos

nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak
bővítésével felmerülő többlet óraszámot 16

- Hatályon kívül helyezve *30 16

- 2011. szeptember 1-től
14,5 óra/hét (7,5 óra magyar, 5 óra matematika, 2 óra szakkör idegen
nyelvből, informatikából és testnevelésből) = 14,4/22=0,66 fő álláshely
*26

*19
3.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde*28

- 4 óra/hét integrált nevelés *30

*19
4.) Kodály Zoltán alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- az előző év október 15-i statisztikai létszámban szereplő fegyverneki hangszeres
oktatásban részesülő gyermek statisztikai létszám alapján 30.000,- Ft/fő összegű
támogatást biztosít.

7

V. Egyéb feladatok

1.) Hatályon kívül helyezve 16

16

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete – figyelemmel az
ellátandó terület nagyságára - az orvosi ügyeletet ellátó háziorvosok, asszisztensek
és gépkocsivezetők ügyeleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
*25

2011. január 1-i hatállyal
 Háziorvosok: hétköznap: bruttó 19.000,- Ft/16 óra vállalkozói díj *17 *18

 Háziorvosok hétvége és ünnepnap: bruttó: 21.000,- Ft/12 óra vállalkozói díj
 asszisztensek: bruttó 6.200 Ft/12 óra + járulék
 gépkocsivezetők: bruttó 4.500 Ft/12 óra + járulék

3.) Hatályon kívül helyezve 16

4.) Hatályon kívül helyezve 16

9*30

5.) Az iskolafogászatra 800,- Ft/szűrésen részt vett óvodás gyerek és az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulói után



fizethető ki, évi két alkalommal történő szűrés esetén az 1. és 2. sz. melléklet szerinti
megállapodás alapján.

6.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 1. számú melléklet, harmadik rész, II. pont (6) bekezdése alapján a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola, Igazgatójának kérésére hozzájárul, hogy az intézményekben 2007. január
1-től 10, 16

a.) tanulmányi kirándulások,
b.) tanulmányi, kulturális és sport versenyek,

c.) továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel,
d.) tanulók kötelező orvosi vizsgálata,
e.) országos méréseken való részvétel (Napközi Otthonos Óvoda kivételével)

miatti távollétekkel a tanítási időkeretet csökkentsék, az intézmények költségvetésének
terhére.
*30
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde az a.)-e.) pontig írt feladatokat
kötelező óra terhére oldja meg.

7.) A Rendőrőrs munkájának segítése érdekében egy fő 8 órás foglalkoztatott
adminisztratív létszám tervezhető a mindenkori költségvetésben. (foglalkoztatás
feltételeit a rendőrség határozza meg) 16

8.) A 71/2008.(V.29.) sz. önkormányzati határozatban meghatározott feladatra 600 eFt
tervezhető. (Szociális bizottság hatáskörében kiadott segélyekre) 16

*20 *21

9.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
Polgármesteri Hivataltól a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményhez
kiszervezett volt köztisztviselők részére a kiszervezés időpontjában a köztisztviselőt
megillető illetmény kifizetésére, továbbá a köztisztviselői törvény szerinti egyéb
juttatások közül a jubileumi jutalomra, cafetéria juttatásra (ruhapénz, étkezési
hozzájárulás) a köztisztviselői törvény eltérő rendelkezéséig.
*27
10.) Kereset kiegészítésként a jogszabályi előíráson túl tervezhető összeg:
= Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény : 6,0 %
= Orvosi Rendelő : 1,7 %
= Polgármesteri Hivatalnál: 3,0%

(kivéve az 56-os számmal kezdődő szakfeladatok)
-vendéglátás szakfeladatok (Gyermekélelmezési Konyha) 3,4%

VI.

Ezzel egyidejűleg a

 182/2000.(XI.23.) és a 183/2000.(XI.23.) sz. határozat és ezek módosításai,
valamint a

 120/2005.(VI.30.) sz.hat. 3.) pontja
 81/2005.(V.26.) sz.hat. első bekezdése
 159/2005.(VIII.25.) sz.hat.
 22/2006.(II.8.) sz.hat.
 236/2005.(XII.15.) sz.hat.
 23/2006.(II.8.) sz.hat.
 41/2000.(III.30.) sz. hat. 2.) pontja
hatályát veszti.



Erről értesül:

1.) Intézmények vezetői
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, munkaügy, bérszámfejtés
5.) Képviselőtestület tagjai

-.-.-.-.-.-

Megjegyzés:
1 189/2004.(XI.18.) sz. határozattal módosítva
2 35/2003.(III.27.) sz. határozattal módosítva
3 138/2003.(IX.25.) sz. határozattal módosítva
424/2005.(II.24.) sz. határozattal módosítva
5 A 26/2006.(II.23.) sz. határozattal módosítva
6 A 145/2006.(VIII.31.) határozattal módosítva
7 A 206/2006.(XI.30.) határozattal módosítva
8 A 17/2007.(I.25.) határozattal módosítva
9 A 27/2007.(II.8.) határozattal módosítva
10 A 33/2007.(II.22.) határozattal módosítva
11 A 141/07.VI.28.határozattal mód.
12 A 201/2007.(IX.27.) határozattal mód.
13A 235/2007.(XI.29.) határozattal mód. (hatályos: 2008. I.1-től)
14 A 236/2007.(XI.29.) határozattal mód.
15 A 110/2008.(VI.26.) hat.mód.
16 A 196/2008.(XI.27.) hat.mód. (hatályos 2009.I.1-től)
17 A 196/2008.(XI.27.) sz.hat. mód. (hatályos 2008.VIII.1-től)
18 A 4/2009.(I.29.) sz. határozattal mód. (hatályos 2009. február 1-től)
19 A 37/2009.(II.26.) sz. határozattal mód.
20 A 166/2009.(VIII.27.) sz. határozattal mód.
21 A 216/2009.(XI.26.) sz. határozattal mód.(hatályos 2011. január 1-től)
22 Az 50/2010.(III.25.) sz. határozattal mód. (hatályos 2010. szeptember 1-től)
23 A 190/2010.(XII.16.) sz. határozattal mód. (hatályos 2011. január 1-től)
24 A 193/2011.(XII.26.) sz. határozattal mód. (hatályos 2011. január 1-től)
25Az 50/2011.(III.31.) sz. határozattal mód. (hatályos 2011. január 1-től)
26 A 111/2011.(VI.23.) sz. határozattal mód. (hatályos 2011. szeptember 1-től)
27 A 190/2011.(XI.24.) sz. határozattal mód. (hatályos 2012. január 1-től)
28 A 36/2012.(II.23.) sz. határozattal mód.
29 A 75/2012.(V.31.) sz. határozattal mód.
30 A ………….. sz. határozattal mód.


