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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéhez

5/2009.(V.7.) önk.end. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési
gazdálkodásának zárszámadásáról

72/2009.(IV.30.) önk.hat. A civil szervezetek közhasznú tevékenységének
támogatásáról szóló rendelet módosítás napirendről
való levétele

73/2009.(IV.30.) önk.hat. A település környezetvédelméről szóló rendelet
módosítás napirendről való levétele

74/2009.(IV.30.) önk.hat. A helyi közművelődésről szóló rendelet módosítás
napirendről való levétele

6/2009.(V.7.) önk.rend. A helyi sportról szóló rendelet módosítása

75/2009.(IV.30.) önk.hat. A településközpont rehabilitációjával kapcsolatos
pályázatról szóló 15/2009.(I.29.) hat.módosítás
napirendről való levétele

76/2009.(IV.30.) önk.hat. Településközpont rehabilitációjához kapcsolódó
„Pályázati saját forrás kiegészítése” pályázat
benyújtása

77/2009.(IV.30.) önk.hat. Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízelvezetése c. pályázatról szóló
209/2008.(XI.27.) sz. határozat módosítása

78/2009.(IV.30.) önk.hat. Devizahitelek havi törlesztő részleteinek fixálása.

79/2009.(IV.30.) önk.hat. „Sportpálya öltöző felújítása” c. pályázat benyújtása

80/2009.(IV.30.) önk.hat. Damjanich u. 143/c. alatti önkormányzati lakásban
fürdőszoba kialakítására kötelezettségvállalás

81/2009.(IV.30.) önk.hat. Fegyverneki Polgárőrség támogatási kérelméről

82/2009.(IV.30.) önk.hat. Református egyház támogatása

83/2009.(IV.30.) önk.hat. Ideiglenes bizottság alakítása a Hubai Sándorné
felperes és az önkormányzat között folyó perben
történő egyezség lefolytatására

84/2009.(IV.30.) önk. hat. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
jóváhagyásáról szóló határozat módosítása

85/2009.(IV.30.) önk.hat. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
jóváhagyásáról szóló határozat módosítása

86/2009.(IV.30.) önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának
jóváhagyásáról szóló határozat módosítása
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87/2009.(IV.30.) önk.hat. Orvosi Rendelő Alapító Okiratának jóváhagyásáról
szóló határozat módosítása

88/2009.(IV.30.) önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Alapító Okiratának jóváhagyása

89/2009.(IV.30.) önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri
Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási
rend módosítása

90/2009.(IV.30.) önk.hat. Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rend
módosítása

91/2009.(IV.30.) önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rend
jóváhagyása

92/2009.(IV.30.) önk.hat. A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat
módosítása

93/2009.(IV.30.) önk.hat. Kölcsön kérelemről (zárt ülés jkv.)

-.-.-.-.-.-
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 30-i üléséről

Helye: községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Ficsor Dénes, Herman József, Hillender Györgyné, Dr.Kiss Györgyné,
Krupa István, Nida Imre, Németh Attila, Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi
Julianna képviselő, Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző, Barta Józsefné Csorba
Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Központ igazgatója, Miklósi Jánosné, Kuntzer Mártonné
csoportvezető,

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 képviselő jelen van, az
ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Ficsor Dénes képviselőt jelöli ki.

A testület a meghívó szerinti napirendek tárgyalásával egyetért.

Interpellációk

Dr.Kiss Györgyné: A Csonkatornyi temető bejáratánál a tájékoztató tábla nagyon rossz állapotban
van.
A Bocskai és Csillag út kereszteződésében lévő kocsma környékén lakók nyugalmát zavarja a nagy zaj
(zene, egyéb) és kérdezik, hogy mit lehet ez ellen tenni?

Hillender Györgyné: Az újtelepi ÁBC előtti szelektív szemétgyűjtőket át lehet-e helyezni a Csillag
útra?
Lakók kérdezik, hogy az önkormányzat gondolkodik-e térfigyelő kamerák felállításáról?

Tukarcs Istvánné: Az Alsóréti Holt-Tisza 1-es tó túloldalán (nagykörűi hídnál) van egy
balesetveszélyes vas cső, ami egy horgásznak már 60 ezer Ft kárt okozott a gépkocsijában.
A Fegyverneki Hírmondóban a civil alap felosztásáról adott tájékoztatóban a százalékos megoszlásról
hibás adat jelent meg.
A Kiss J. és Felszabadulás út kereszteződésében az utcanév tábla hiányzik, jó lenne pótolni.

Huber Ferenc polgármester válasza az interpellációkra: A Csonkatornyi temetőnél lévő tájékoztató
tábla kijavítását a hivatal megnézi.
A kocsmával kapcsolatos bejelentést a lakók tegyék meg a hivatalban. A hivatal csak a nyitva tartást
tudja szabályozni. Erre az egységre már volt büntetés – nem önkormányzattól – kiszabva.
Az ÁBC-nél lévő konténerek áthelyezése már korábban is szóba került, az ÁFÉSZ kezdeményezése
volt, egyezség is született ebben. Nem tudni, hogy miért nem helyezték még át.
Térfigyelő kamerák felszerelését az önkormányzat anyagilag nem tudja vállalni.
A Holt-Tiszánál gázcsőről lehet szó.
Sajnálatos, hogy a Hírmondóban hibás adat jelent meg.
Az utcanév táblát lehet pótolni, ha szükséges más utcákban is.

A képviselők az interpellációkra adott válaszokat elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Huber Ferenc polgármester kiegészítésében az alábbiakról szól: A kétpói hulladéklerakó ügyében
folyó perben a legutóbbi tárgyaláson a per felfüggesztéséről volt szó, ugyanis 2004. júniusában –
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amikor a Remondis megkapta az üzemeltetési jogot – nem volt meg az 50 + 1 önkormányzati többségű
szavazat, ma is csak Szolnok város van bejegyezve. Amennyiben nem sikerül a konzorciummal
megegyezni, ki kell egészíteni a keresetlevelet.
A Leader programban Fegyverneknek is lesz lehetősége kisebb pályázatra, pl. Gulyásfesztivál,
Falunap.
A szakiskola két csapata Hódmezővásárhelyen tartott bemutatón helyezést ért el.
A falugazdász május 2-án és 3-án 8-13 óráig ügyfélfogadást tart a községháza udvarán lévő
irodahelyiségben.
Az ÁFÉSZ az önkormányzat – mint tulajdonos - hozzájárulását kéri a Felszabadulás úton, ÁBC előtt
parkoló létesítéséhez. Az OTÉK szerint erre nincs lehetőség. Forgalmi szempontból gondot okozna.

Herman József kérdése: A tájékoztató szerint a településközpont rehabilitációs munkáit a Szilasi kft
végzi. Erről eddig nem volt tudomása, arról sem, hogy meg lett-e pályáztatva a munka. Úgy gondolja,
hogy a testületnek ezekről tudnia kellene, hogy a lakosok is tájékoztatni tudnák.

Huber Ferenc polgármester: Közbeszerzésre nem kellett meghirdetni, ajánlatot kellett kérni, volt több
ajánlat is erre a munkára.

A polgármesteri tájékoztatót a képviselők tudomásul veszik.

2.) napirend: Az önkormányzat 2008. évi zárszámadásának és pénzmaradványának
jóváhagyása

előadó: polgármester

Czibulkáné dr.Németh Emilia könyvvizsgáló a jelentésében leírtakat szóban is megerősíti.
Semmilyen jogszabálytól való eltérést nem tapasztaltak, dicséretesnek minősíti az önkormányzat
gazdálkodását. A jelen nehéz gazdasági helyzetben a gazdálkodás mutatói stabilak, a felvett hitelek és
a törlesztés nem teszi lehetetlenné a működést.
A jegyző asszony, a hivatali és intézményi számviteli dolgozók munkáját szintén dicséret illeti.

A bizottságok a zárszámadást véleményezték, azt elfogadásra javasolják.
A Pénzügyi bizottság a beszámoló 48. oldalán, 39.oldalán és a 6/b. mellékletben észlelt számcsavart,
elírást.

Nida Imre: Vizsgálták-e a könyvvizsgálók, hogy a rövidlejáratú kötelezettségek növekedése milyen
belső tartalommal bírt?
A konyhánál 3 milliót meghaladó költségvetési hiány van. Kérdése: ebben szerepel-e az
önkormányzatnak fizetett fejlesztés?
A vízműnél 11,5 millió költségvetési hiány van, de erről említést sem tesz az anyag.

Czibulkáné dr.Németh Emilia könyvvizsgáló: Ugyan nem mondható javuló pénzügyi helyzet, de a
jelen gazdasági helyzetben az önkormányzat eladósodottsági mutatói jók.
Az önkormányzati törvény szerint a hosszúlejáratú kötelezettség nem haladhatja meg a korrigált saját
bevételek 70 %-át. A rövidlejáratú hitelt ebbe nem veszi vele.

Huber Ferenc polgármester: A konyha 3 milliós hiányában benne van az önkormányzatnak fizetett
fejlesztés. Sajnos a beszámoló hibája, hogy nem indokolja a vízmű költségvetési hiányát.

Hozzászólások:
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Nida Imre elmondja, hogy a könyvvizsgáló asszony eladósodottsági mutatókkal kapcsolatos
véleménye akkor igaz, ha az önkormányzat a működési kiadásait képes finanszírozni. Általában és
most sem ért egyet a költségvetési anyagokkal. A gazdálkodásban van egy határ, amikor meg kell
állni. Most is ilyen helyzet van.

Huber Ferenc polgármester: A 4. és a 8. sz. mellékletben pontosítani kell a Művelődési Ház és a
Körjegyzőség római számmal történő jelölését.
A 6/b. sz. mellékletben a 12. sor „tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai” oszlopban a
helyes összeg: 44.606 eFt.

A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, amit a képviselők 10 igen
szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a képviselők elfogadnak.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
5/2009.(V.7.) rendelete

Fegyvernek Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

3.) napirend: A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló rendelet
módosítása

előadó: polgármester

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság a napirendről való levételt javasolja, ugyanígy a 4. és 5. sz.
előterjesztéseknél is.

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság támogatja az Ügyrendi javaslatát.

Huber Ferenc polgármester elmondja, hogy bizottsági ülésen vitatott volt a támogatás összege,
alacsonynak tartották a 110 Ft-ot, illetve felmerült, hogy esetleg százalékosan is meg lehetne
állapítani.

A képviselők a napirendről való levétellel egyetértenek és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

72/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat:

A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló rendelet módosítás
napirendről való levétele.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a civil szervezetek közhasznú
tevékenységének támogatásáról szóló rendelet módosítását leveszi
napirendről.

Erről értesül:

1.) HuberFerenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
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4.) napirend: A település környezetvédelméről szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester

A testület a napirendről való levétellel egyetért és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

73/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat:

A település környezetvédelméről szóló rendelet módosítás napirendről való levétele.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a település
környezetvédelméről szóló rendelet módosítást leveszi napirendről.

Erről értesül:

1.) HuberFerenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

5.) napirend: A helyi közművelődésről szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester

A testület a napirendről való levétellel egyetért és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

74/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat:

A helyi közművelődésről szóló rendelet módosítás napirendről való levétele.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi közművelődésről szóló
rendelet módosítást leveszi napirendről.

Erről értesül:

1.) HuberFerenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

6.) napirend: A helyi sportról szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester

A rendelet módosítást az Ügyrendi, valamint az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja.

A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, a rendelet módosítást 12 igen szavazattal elfogadják.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
6/2009.(V.7.) rendelete

A helyi sportról szóló - 3/2003.(II.6.), 29/2003.(IX.4.), 22/2007.(IX.28.) rendelettel módosított–
28/2002.(IX.5.) rendelet módosításáról
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(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

7.) napirend: A településközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázatról szóló
15/2009.(I.29.) sz.hat. módosítása

előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság javaslata: a 8. sorszámú előterjesztés szerinti pályázat
eredményétől függően kerüljön sor a határozat módosítására, ezért most a 7-es napirend levételét
javasolja.

A képviselők a bizottság javaslatával egyetértenek és 12 igen szavazattal a napirend levétele mellett
döntenek:

75/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat

A településközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázatról szóló 15/2009.(I.29.) sz. határozat
módosítás napirendről való levétele.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 15/2009.(I.29.) sz. határozat
módosítását leveszi napirendről és a Településközpont rehabilitációjához
kapcsolódó „Pályázati saját forrás kiegészítése” pályázat (8. sorszámú
előterjesztés) eredményétől függően újra napirendre tűzi.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

8.) napirend: Településközpont rehabilitációjához kapcsolódó pályázat benyújtása
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

76/2009. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat

Településközpont rehabilitációjához kapcsolódó „Pályázati saját forrás kiegészítése” pályázat
benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért
pályázat benyújtásával az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2009. évi
támogatásának rendjéről szóló 19/2009. (IV.9.) ÖM rendelet alapján, az
alábbiak szerint:

1/a.) Pályázó és a tervezett fejlesztés megnevezése:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata



8

„Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpontjának
rehabilitációja”

1/b.) Támogatási szerződés száma: ÉAOP-5.1.1/E-2008-0006

1/c.) Tervezett fejlesztés összköltsége: 52.163.283 Ft azaz ötvenkettőmillió –
egyszázhatvanháromezer – kettőszáznyolcvanhárom forint.

1/d.) Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése:

Ft %
2009 év 45 209 360 87%
2010 év 6 953 923 13%
Összesen 52 163 283 100%

1/e.) Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Forrás 2009 év 2010 év Összesen
I. Saját forrás 4 520 936 695 392 5 216 328
1/1. Kedvezményezett hozzájárulása 3 164 655 486 775 3 651 430
1/2. Partnerek hozzájárulása 0
1/3. Bankhitel 0

II.Egyéb támogatás:
Saját forrás kiegészítés 1 356 281 208 618 1 564 898

III. Támogatási konstrukció keretében megítélt
támogatás 40 688 424 6 258 531 46 946 955
ebből regionális beruházási támogatás 0
ebből kulturális célú támogatás 0
ebből de minimis támogatás 0

ebből ún. nem állami támogatásnak minősülő
támogatás 40 688 424 6 258 531 46 946 955
Összesen 45 209 360 6 953 923 52 163 283

1/f.) A források biztosításának vállalt módja:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a projekt megvalósításához szükséges saját erőt 2009
és 2010 évi költségvetésének terhére biztosítja.

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

9.) napirend: Szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetése c. pályázat benyújtásáról
szóló 209/2008.(XI.27.) sz.hat. módosítása

előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal a napirendi anyagot elfogadják és az alábbi határozatot
hozzák:

77/ 2009 (IV.30) sz. önkormányzati határozat

Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetése című KEOP – 1.2.0./1F pályázat
benyújtásáról szóló 209/2008 (XI.27.) számú határozat módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 209/2008.(XI.27.) sz. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 2. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2. pont lép:

„2. A beruházás bruttó értéke 88.335.000 Ft, melyhez 13.259.083 Ft saját erőt vállal az
Önkormányzat az alábbiak szerint:

E
r
r
Erről értesül:

1. Huber Ferenc, polgármester
2. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4. Képviselőtestület tagjai
5. Stefán András, mb., intézményvezető
6. Nardai Dániel, települési menedzser

10.)napirend: Előterjesztés a fennálló devizahitelek havi törlesztő részleteinek fixálására
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság javaslata az „A” alternatíva elfogadása.

Hozzászólások:

Nida Imre: Remények szerint az árfolyamokban lényeges változás nem következik be. Az tűnik
logikusnak, hogy az önkormányzat ne fogadja el a fix törlesztésű ajánlatot.

Tukarcs Istvánné: A bizottság vizsgálta, hogy meddig tartanak a hitelek. Hosszabb futamidő esetén
több a kamat, ezért döntött az „A” változat mellett.

A képviselők az „A” változatot elfogadják és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

2010 év 2011 év Összesen

Nettó 42 899 250 45 435 750 88 335 000
Tám (84,99%) 36460073 38615844 75 075 917
Saját erő (15,01%) 6 439 177 6 819 906 13 259 083
ÁFA 8 579 850 9 087 150 17 667 000

Összesen 51 479 100 54 522 900 106 002 000
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78/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a Merkantil Banknál és a Budapest Autófinanszírozási
Zrt-nél fennálló devizahitelek havi törlesztő részleteinek fixálására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja fix
törlesztő részletű, változó futamidejű konstrukcióra módosítani a Merkantil
Banknál és a Budapest Autófinanszírozási Zrt-nél fennálló devizahitelek
szerződéseit.

Erről értesülnek:

1.) Huber Ferenc Polgármester
2.) Buzás Istvánné Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal Csoportvezetői
5.) Pénzügyi szervező

11.)napirend: Sportpálya öltöző felújítására pályázat beadása
előadó: polgármester

Az Oktatási bizottság és a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést és határozati
javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a határozatban az összeg ÁFA-val értendő.

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

79/2009. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat

A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról
szóló 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján benyújtandó „Sportpálya öltöző felújítása” című
pályázat benyújtásáról

1./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a
„Sportpálya öltöző felújítása” című pályázatnak a benyújtásával.

2./ A pályázat megvalósításához szükséges 4.980.000 Ft (ÁFA-val) , azaz
négymillió-kilencszáznyolcvanezer forint a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 5. számú melléklet 30. pontja
szerinti előirányzatból kerül fedezetként megteremtésre.

Erről értesülnek:

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

12.)napirend: Damjanich u. 143. sz. alatti önkormányzati lakás fürdőszoba kialakítás
előadó: polgármester
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A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az anyagot.

Huber Ferenc polgármester: az árajánlat tartalmazza a szennyvízakna költségét is.

A képviselők 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadják.

80/2009. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Damjanich u. 143/c. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakásban történő
fürdőszoba kialakítására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
Fegyvernek, Damjanich u. 143/c. sz.alatti önkormányzati tulajdonú
lakásban fürdőszoba kialakításának költségére 781 eFt összegben,
melynek forrása: 2009. évi szabad tartalék terhére 331 eFt és 450 eFt
Vincze Aranka bérlő által vállalt összeg.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4. Képviselőtestület tagjai

13.)napirend: Fegyverneki Polgárőrség kérelme
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság a következő módosító javaslatot teszi: a támogatás összege
maximum 100 eFt legyen villany, gáz, irodaszer, nyomtatvány költségre, elszámolási kötelezettséggel,
utólagos finanszírozással. Ez évi számlákat 2010. január 31-ig adhatja be az egyesület.

Nida Imre: ezzel a javaslattal csak az a gondja, hogy utólagos finanszírozás esetén miből fizetik ki a
költségeket. Telefon és üzemanyag költség a munka során mindenképpen felmerül.

Tukarcs Istvánné: Az egyesületen belül a telefon és gépkocsi használatból volt a legnagyobb
probléma, mert nem lehet elkülöníteni a magán- és hivatalos célú használatot. Az egyesület által a
Móra F. iskolánál kimutatott 648 óra szolgálat egyértelműen feltupírozott.

Huber Ferenc polgármester: Kétséges, hogy a polgárőrségnél a 10 fő létszám meg van-e, ez az
őrsparancsnok véleménye is.

Krupa István: Ha a testület lefaragja a támogatást, akkor hogyan lehet elvárni, hogy működjenek. A
sportkörrel nagyon jó a kapcsolat, a sport rendezvényeken jelen vannak, azóta nincs rendbontás. Az
iskolánál is hasznos volt a segítségük.
A gépkocsi használatukra kellene valami megoldást találni.
A telefon használat is hozzátartozik a munkájukhoz. Erre megoldás lehetne pl. az önkormányzatnál
már használt kedvezményes kormányzati csomagból kapjon az egyesület telefont, és a telefonköltség
20 %-át vállalja át az önkormányzat, a többit pedig az egyesület fizesse.
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Tűhegyi Julianna: A telefonnal kapcsolatos észrevételt el tudja fogadni. De figyelembe kell venni,
hogy ezek az emberek a szabadidejükben végzik ezt a társadalmi munkát.
A költségnemekkel egyetért, de a számokat nem kötné ki, mert előfordulhat, hogy valamely költség
magasabb lesz.

Nida Imre: módosító indítványa van: a 170 eFt-ot az egyesület által kért címekre szavazza meg a
testület.

Herman József: Ide kapcsolódik a monoki polgármester polgárőrségeket támogató kezdeményezése.
Ha elvárunk valamit az egyesülettől, akkor adjunk is valamit. Egy tisztességes órabért lehetne
számolni, amit a szolgálatról vezetett óra nyilvántartással ki tudnak mutatni.

Huber Ferenc polgármester: Az önkormányzati telefon használat lehetőséget meg kell nézni. Az
elhangzottakat összegezve, az alábbi módosító javaslatot teszi:

„Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetési tartalék terhére a
Fegyverneki Polgárőrség részére 170 eFt összegű támogatást biztosít elszámolási
kötelezettséggel. Ezen belül gépkocsi üzemanyag költségre 96 eFt, irodahelyiség villany és
gáz energia költségére 35 eFt, posta, telefon használatra 26 eFt, irodaszerre, nyomtatványra
13 eFt.

Megbízza a polgármestert, hogy az egyesülettel e határozatban foglaltakról megállapodást
kössön.”

E módosító indítványt 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadják, majd 10 igen szavazattal,
2 nem ellenében az alábbi határozatot hozzák.

81/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat

Fegyverneki Polgárőrség támogatási kérelméről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetési
tartalék terhére a Fegyverneki Polgárőrség részére 170 eFt összegű
támogatást biztosít elszámolási kötelezettséggel. Ezen belül gépkocsi
üzemanyag költségre 96 eFt, irodahelyiség villany és gáz energia
költségére 35 eFt, posta, telefon használatra 26 eFt, irodaszerre,
nyomtatványra 13 eFt.

Megbízza a polgármestert, hogy az egyesülettel e határozatban foglaltakról
megállapodást kössön.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgárőrség
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

14.)napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
előadó: polgármester
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A testület a 16. napirendnél született döntés függvényében látja célszerűnek ezt a napirendet
tárgyalni.

15.)Református egyház kérelme (szóban)
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester szóban ismerteti az egyház kérelmét (jegyzőkönyvhöz csatolva) és
egyidejűleg javasolja, hogy a 2009. évi költségvetési tartalék terhére 300 eFt-ra vállaljon
kötelezettséget a testület.

A képviselők kérdést, hozzászólást nem tesznek, a ref.egyház részére 300 eFt támogatás megítélésével
egyetértenek és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

82/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat

Református egyház támogatása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a
Fegyverneki Református Egyházközség részére, a templom nyílászáróinak
cseréjéhez 300 eFt támogatást biztosít az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének terhére.

Erről értesül:

1.) Halassy Ferenc János református lelkipásztor
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

16.)napirend: Hubai Sándorné felperes és Fegyvernek Önkormányzat alperes kártérítési
perének rendezése

előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottságnak egy harmadik – „C” változat – javaslata van:
Folytatódjék tovább a per és a bíróság döntsön.

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság javaslata:
1. Vagyoni és nem vagyoni kár címén 350 eFt kártérítést fizessen az önkormányzat.
vagy
2. Folytatódjék a per a táblabíróságon.

Huber Ferenc polgármester: Hosszútávon szerencsés volna a buszmegálló áthelyezése. Kerékpárút
megépítése kb 14-15 millió körül lehet, buszforduló kiépítése pedig 30 millió felett.
Dr.Bacsa László képviselőnek az a véleménye, hogy nem jogos a felperes követelése.
Amennyiben a táblabíróság elé kerül az ügy, Dr.Bacsa László hajlandó az önkormányzat képviseletét
elvállalni.

Kérdés:

Nida Imre: volt-e egyeztetés a felperes ügyvédjével?
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Huber Ferenc polgármester: a felperes jogi képviselőjével nem volt személyes egyeztetés.

Hozzászólások:

Németh Attila szerint egyezkedni kell, mert különben az önkormányzat elveszíti a pert.

Dr.Kiss Györgyné a per lezárása mellett van.

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottságban Dr.Bacsa képviselő nyilatkozata szerint, ha az
önkormányzat ügyvédet fogadott volna, már az önkormányzat javára lezárult volna a per.

Németh Attila szerint ez csak Bacsa úr álláspontja. A bíróság eléggé kiszámíthatatlan. A bíróság előtt
pozitívum, ha az önkormányzat hajlandó egyezkedni.

Huber Ferenc polgármester olyan döntés is születhet, hogy a testület alakít egy bizottságot az
önkormányzati bizottságok elnökeiből vagy tagjaiból, akit megbíz a felperessel való egyezségre.

Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző figyelmébe ajánlja a képviselőknek, hogy a per
továbbvitele, esetleg pervesztés esetén várható a bíróság olyan döntése, hogy az önkormányzatnak 90
napon belül a megállót meg kell szüntetni. Kéri mérlegelni, hogy ezt fel tudja-e vállalni.

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság részéről az ideiglenes bizottságba Dr.Bacsa Lászlót javasolja.
Ez a bizottsági ülésen is szóba került.

Ambrus Dénes: Félő, hogy az egyezséggel precedenst teremt az önkormányzat. Bizottság alakítását és
felhatalmazását jó javaslatnak tartja.
Ugyanakkor felajánlja, hogy a tüzoltó szertár területét az iskola átadja buszmegálló céljára.

Huber Ferenc polgármester: Az utóbbi javaslat a településközpont kialakítása miatt nem
kivitelezhető.

Németh Attila: Egyértelmű, hogy Hubai Sándornénak pénzre van szüksége. Le kell ülni és
egyezkedni kell vele.

Krupa István szintén az egyezség mellett van, de csak 500-600 eFt kártérítés elismerését tartaná
jogosnak. Bizottság alakítását ő is elfogadhatónak tartja.

Huber Ferenc polgármester az elhangzottak alapján javaslatot tesz az alábbi ideiglenes bizottság
megalakítására, melynek feladata a felperes ügyvédjével történő egyezség lefolytatása.

Bizottság tagjai:
- Dr.Bacsa László, Pénzügyi bizottság tagja
- Nida Imre, Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke
- Szatlóczki Edit, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság elnöke
- Tűhegyi Julianna, Ügyrendi bizottság elnöke

A képviselők a javaslatot elfogadják és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

83/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat

Ideiglenes bizottság alakítása a Hubai Sándorné felperes és az önkormányzat között folyó
perben történő egyezség lefolytatására.



15

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Hubai Sándorné felperes és
az önkormányzat között folyó perben, a felperes jogi képviselőjével, Dr.Turi
Edittel történő egyezség lefolytatására az alábbi ideiglenes bizottságot alakítja:

 Dr.Bacsa László, Pénzügyi bizottság tagja
 Nida Imre, Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke
 Szatlóczki Edit, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság elnöke
 Tűhegyi Julianna, Ügyrendi bizottság elnöke

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

A 17-es napirend – kölcsön kérelem – az Ötv. 12. . (4) bek. a.) pont értelmében zárt ülésen kerül
tárgyalásra.

18.) napirend: Intézmények alapító okiratainak és a részben önálló intézmények
felelősségvállalási rendjéről szóló szabályzatok módosítása
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy a társult intézmények (oktatási és szociális) alapító
okiratainak módosításáról a május 7-i együttes ülés fog dönteni, most csak a többi intézmény alapító
okiratáról kell dönteni.

Tűhegyi Julianna ismerteti, hogy az Ügyrendi bizottság feladatköréből adódóan ügyrendi szempontból
vizsgálta az anyagot, több apró – de nem tartalmi hibát észlelt. Így az alapító okiratok módosításának
hatálybalépése helyesen 2009. június 1, illetve szeptember 1. és 2010.január 1. Továbbá: az
illetékességi terület helyett „működési kör”; A helyesbítések az anyagban át lettek vezetve.

 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az intézmény alapító okiratát elfogadják és az alábbi
határozatot hozzák:

84/2009.(IV.30.)sz. önkormányzati határozat

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosítása.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház és
Könyvtár Alapító Okiratáról szóló, a 4/1998(I.29..)sz , a 7/1998(V.28.)sz, a
35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4). sz, 164/2005.(VIII.25.).
sz, 33/2008.(III.27.)sz. és a 74./2008.(V.29.)sz önk. határozattal módosított
35/1994(IV.28.).sz.önk. határozattal elfogadott Alapító Okiratát a melléklet szerint
módosítja. Egyben a melléklet szerint egységes szerkezetben is kiadja.

Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Magyar Államkincstár
5./ Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója
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Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata
egységes szerkezetben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a - 4/1998(I.29..)sz , a 7/1998(V.28.)sz, a
35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4) sz, 164/2005.(VIII.25.) sz,
33/2008.(III.27.)sz., 74./2008.(V.29.)sz. és a 84/2009.(IV.30) önk. határozattal módosított -
35/1994.(IV.28) sz önk. határozata egységes szerkezetben.

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. a, A költségvetési szerv neve:
Művelődési Ház és Könyvtár

b,Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.

c,Telephelyei:
Művelődési Ház Fegyvernek, Felszabadulás út 184. (közművelődési feladatot lát el)
Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 146. (közgyűjteményi feladatot lát el)
Klubkönyvtár Fegyvernek, Ady Endre út 50. (közművelődési feladatot lát el)

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

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Közművelődési és közgyűjteményi ellátás az 1997. évi CXL. tv. alapján

4. Alaptevékenysége:
Az alap és a kiegészítő tevékenységek felsorolását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.

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

6. Alapító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7. Tipus szerinti besorolása:
a, A tevékenységek jellege alapján:

közintézmény.
b, Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv.
A könyvtár jogi személyiséggel nem rendelkező, részjogkörű költségvetési
egység.
A könyvtár rendelkezési jogköre az állomány beszerzési keret feletti rendelkezés
jogára terjed ki.



17

Az állomány beszerzési keret előirányzatát az éves költségvetésben elkülönítetten
kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás
keretében. A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért az igazgató a
felelős. A szakmai feladatok ellátásáért a vezető könyvtáros felel az
intézményvezető irányítása mellett.

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

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

10. Egyéb előírások:
a, Törzsszáma: 412649
b, Költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30270000
c, ÁFA alanyiság: ÁFA körbe tartozó

11. Hatályba lépés:
a, Az Alapító Okirat 1-10 pontjának módosításai 2009. június 1-én lépnek hatályba.
b, A 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatrendet az alapító okirat 1., 2 számú

melléklete tartalmazza.
c, A 2010. január 1-től hatályos szakfeladatrendet az Alapító okirat 3.sz melléklete

tartalmazza.

ZÁRADÉK

Az Alapító Okiratot ( s így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség
Képviselő-testülete a 2009. április 30-i ülésén a 84/2009.(IV.30.) számú határozattal fogadta el.

1. sz. melléklet

Adminisztratív főtevékenysége
9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Az alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása
7990 Egyéb foglalás
1820 Egyéb sokszorosítás
4761 Könyv-kiskereskedelem
4762 Újság, papíráru kiskereskedelem
4763 Zene-, videofelvétek kiskereskedelme
4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme
5630 Italszolgáltatás
5811 Könyvkiadás
5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5911 Film-video, televízióműsor gyártás
5913 Film-video, televízióprogram terjesztése
5914 Filmvetítés
6933 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6312 Világháló-portál szolgáltatás
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6391 Hírügynökségi tevékenység
6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021 PR, kommunikáció
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-közvéleménykutatás
7420 Fényképészet
7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729 Egyéb személyi használatú háztartási eszköz kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7911 Utazásközvetítés-
7912 Utazásszervezés-
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 Máshová nem sorolt egyéb üzleti kiegészítő szolgáltatás
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve
társadalombiztosítási) igazgatása
8552 Kulturális képzés
8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
9001 Előadóművészet
9002 Előadóművészetet kiegészítő tevékenység
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység--
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
904 Művészeti létesítmények működtetése
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

2.sz. melléklet

A Művelődési Ház és Könyvtár alap- és kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok
552411 Munkahelyi vendéglátás
633215 Utazásszervezés, idegenvezetés
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

3.sz. melléklet

A Művelődési Ház és Könyvtár adminisztratív főtevékenysége
9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Művelődési Ház és Könyvtár alap- és kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

562 917 Munkahelyi étkeztetés
910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910 122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910 123 Könyvtári szolgáltatások
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910 501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910 502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932 918 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás

-.-.-.-.-

 KÖRJEGYZŐSÉG ALAPÍTÓ OKIRATA

A Körjegyzőség alapító okiratát Fegyvernek és Örményes képviselőtestülete együttes ülésen
hagyja jóvá.

-.-.-.-.-

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működési
költségvetési szervek létrehozására szóló javaslatnál a „B” alternatívát támogatja.

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság szintén a „B” alternatívát támogatja.

Nida Imre: a Szociális és egészségügyi bizottság az „A” alternatívát javasolja elfogadni.

Hozzászólások:

Nida Imre: szakmailag összefoghatatlan az a tevékenység, amit a Vízmű és Községgazdálkodási
intézmény végez. Ezt egy vezető sem tudja produkálni, különösen úgy, hogy nincs megfelelő
szakember. Egyébként is szükség van ezen a területen változásra. Nem megfelelő indok, hogy olcsóbb
megoldás, ha egy intézmény működik, sőt, megítélése szerint drágább.

Huber Ferenc polgármester: Ha önálló intézményt hozna létre a testület, ebben az esetben meg
kellene bontani a pénzügyi csoportot is. A beruházások bonyolítására is gondolni kell
(településközpont, orvosi rendelő felújítása, vízhálózat bővítés), a szennyvíztelep beruházás
befejeztével a vízművet külön kell választani. A jövő évi helyi választások miatt kb két hónap kiesés
lesz.
A Polgármesteri Hivatal csoportjaival is ismertetve lett az elképzelés, és a „Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény” megoldást jónak látják. Természetesen potenciális vezetőre van
szükség.

Szavazásra teszi fel az alapító okirat 14. pontjának két alternatíváját. A képviselőtestület 9 igen
szavazattal, 3 nem ellenében a „B” változatot fogadja el, majd 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

85/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal
elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.),
165/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.) határozattal módosított alapító
okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2009. június 1-i hatállyal jóváhagyja.
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Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Magyar Államkincstár

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A 231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.),
157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.),

85/2009.(IV.30.)sz. határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
tv. 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. Törvény
4. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.) Költségvetési szerv

a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala

b.) székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

2.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 1990. (7/1990.(X.26.) és
5/2000.(I.27.) sz. önkormányzati határozat.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvényben és az ágazati
törvényekben, valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladatok végrehajtása.

4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat költségvetésének és beszámolójának

elkészítése; a Körjegyzőség finanszírozása.

5.) Illetékességi területe: Fegyvernek közigazgatási területe.

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv

a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
b.) székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása

a.) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.

8.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:

Polgármester: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény,
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény.
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Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény.
Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. Törvény.
Eseti, egyéb megbízásokra: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény.

9.) A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállaltozási tevékenységet nem végez.

10.) Szakágazat száma és megnevezése, tevékenysége

0161 Növénytermelési szolgáltatás
0240 Erdészeti szolgáltatás
1011 Húsfeldolgozás, tartósítás
3109 Egyéb bútor gyártás
9524 Bútor lakberendezési tárgy javítás
4120 Lakó-,és nem lakó épület építése
4211 Út, autópálya építése
4334 Festés, üvegezés
4399 Egyéb speciális szaképítés
4722 Hús-, húsárú kiskereskedelem
5629 Egyéb vendéglátás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
7311 Reklámügynöki tevékenység
841111 Általános közigazgatás
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
841211 Oktatás igazgatása
841212 Egészségügy igazgatása
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi társ. Tevékenység
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

11.) Törzsszáma: 409997

12.) Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám:

11745066-15409993

13.) ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó

14.) A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek:

1.) Gyermekélelmezési Konyha
2.) Orvosi Rendelő
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

15.) A 2009. december 31-ig hatályos szakágazati besorolást az alapító okirat 10.
pontja, szakfeladat rendjét az alapító okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.
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16.) A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 2. sz. melléklete
tartalmazza.

17.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 16.) pont kivételével: 2009.
június 1.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselőtestület tagja

Záradék

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. április 30-i ülésén a 85/2009.(IV.30.) számú

határozattal fogadta el.

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 1. sz. melléklete
Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok:

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
451017 Magasépítőipar
452014 Mélyépítőipar
452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
552411 Munkahelyi vendéglátás
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok

végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok

végrehajtása
751834 Vízkárelhárítás
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751867 Köztemető-fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

elszámolásai
751966 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra

nem tervezhető elszámolása
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901215 Településtisztasági szolgáltatás
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás



23

-.-.-.-.-

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 2.számú melléklete

Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Szakfeladat
Száma megnevezése

841112-1 Önkormányzati jogalkotás
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
421100-1 Út, autópálya építése
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
771100-1 Személygépjármű kölcsönzése
771200-1 Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött)
773000-1 Egyéb gép tárgyi eszköz kölcsönzése
821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás
821900-1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
841402-1 Közvilágítás
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
842541-1 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
882111-1 Rendszeres szociális segély
882112-1 Időskorúak járadéka
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119-1 Óvodáztatási támogatás
882122-1 Átmeneti segély
882123-1 Temetési segély
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202-1 Közgyógyellátás
882203-1 Köztemetés
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890441-1 Közcélú foglalkoztatás
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatások
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
841354-1 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841352-1 Mezőgazdasági támogatások

-.-.-.-.-
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GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA ALAPÍTÓ OKIRATA

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az alapító okiratról az alábbiak szerint határoznak:

86/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat

A Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 68/1992.(V.21.) sz. határozattal
elfogadott és a 36/1994.(IV.28.), 36/2000.(III.30.), 207/2000.(XII.14.),
92/2002.(V.6.)158/2003.(XI.4.) határozattal módosított alapító okiratát a melléklet
szerinti tartalommal 2009. június 1-i hatállyal jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
5.) Intézmény vezető
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Magyar Államkincstár

Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okirata

A 68/1992.(V.21.) sz. határozattal elfogadott
és a 36/1994.(IV.28.), 36/2000.(III.30.), 207/2000.(XII.14.), 92/2002.(V.6.)158/2003.(XI.4.),

86/2009.(IV.30.) sz. határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. Törvény 4. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

I.

1.) A költségvetési szerv

a.) Neve: Gyermekélelmezési Konyha

b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 144.

c.) Telephelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 144.
Fegyvernek, Hunyadi út 1.

2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

A 68/1992.(V.21.) sz. önkormányzati határozat.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közszolgáltató költségvetési szerv.



25

4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:

a.) Az önkormányzati intézmények ellátottai (gyermekek) igény szerinti étkeztetésének
(tízórai,ebéd,uzsonna) biztosítása.

b.) Az a.) pontban foglaltak részére az előállított étel kiszállítása.

c.) Szabad kapacitása erejéig egyéb szervek, személyek részére történő étel előállítása,értékesítése.

5.) Költségvetési szerv működési területe:

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe, valamint szabad kapacitás erejéig további
önkormányzatok közigazgatási területe.

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:

a.) Neve: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

a.) Tevékenység jellege alapján: közüzem.

b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.

- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési
szerv

- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű

- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.

8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a képviselő testület által –pályázat alapján-, jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozatlan időre.

9.)A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

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

II.

11.) Törzsszám: 15413848

12.) Számlaszám: 11745066-15409993-30280009

13.) Áfa adóalanyisága: Áfa körbe tartozó
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14.) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak, valamint az éves
költségvetésben biztosított pénzeszközök.

15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:

Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló, módosított
1992. évi 6. sz. rendelete szerint.

16.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv.

17.) Önállóan működő Gyermekélelmezési Konyha pénzügyi feladatait – házi pénztár
kivételével – a Polgármesteri Hivatal látja el.

18.) Gyermekélelmezési Konyha kapacitása:

a.) Felszabadulás út 144. szám 800 adag

b.) Hunyadi út 1. szám 500 adag

19.) A 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 1.-2. sz. melléklet
tartalmazza.

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

21.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 20.) kivételével: 2009. június 1.

Záradék

Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. április 30-i ülésén a 86/2009.(IV.30.) számú határozattal
fogadta el.

Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának 1. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása

5629 Egyéb vendéglátás

Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának 2. sz. melléklete
Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok:

75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai

Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának 3.sz melléklete
Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai):
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Szakfeladat száma megnevezése

5629201 Egyéb vendéglátás
5629171 Munkahelyi étkeztetés

Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:

5621002 Rendezvényi étkeztetés

-.-.-.-.-.-

ORVOSI RENDELŐ ALAPÍTÓ OKIRATA

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az Orvosi Rendelő Alapító Okiratáról az alábbi
határozatot hozzák:

87/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat

Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 41/1993.(IV.28.) és 38/2000.(III.30.),
99/2002.(V.6.), 160/2003.(XI.4.), 168/2005(VIII.25.), 38/2008.(III.27.) határozattal
módosított alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2009. június 1-i hatállyal
jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
5.) Intézmény vezető
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Magyar Államkincstár

Orvosi Rendelő Alapító Okirata

A 41/1993.(IV.28.) és 38/2000.(III.30.),99/2002.(V.6.), 160/2003.(XI.4.), 168/2005(VIII.25.),
38/2008.(III.27.) 87/ 2009.(IV.30.) számú határozattal módosított

egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. Törvény 4. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

I.

1.) A költségvetési szerv

a.) Neve: Orvosi Rendelő
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b.) Székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A.

2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

41/1993.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat

3. ) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közszolgáltató tevékenység.

4.) Alaptevékenysége:

Járóbeteg-ellátás.

5.) Működési területe:

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe

- Ügyeleti szolgálat esetében a 204-33/3/2004. sz. működési engedély alapján: Fegyvernek,
Örményes, Kuncsorba települések.

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:

a.) Neve: Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

a.) Tevékenység jellege alapján: közintézet
b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv

- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező, önállóan működő költségvetési
szerv

- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű.
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.

8.) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a képviselő testület által - pályázat alapján – Képviselőtestület
által meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki meghatározott
időre.

9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény.
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

10.) A költségvetési szerv kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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II.

11.) Törzsszám: 15413666

12.) Számlaszám: 11745066-15409993-30300004

13.) Áfa adóalanyisága: Tárgyi adómentes, áfa körbe nem tartozó.

14.) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak, valamint az éves
költségvetésben biztosított pénzeszközök.

15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:

Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló,
módosított 1992. évi 6. sz. rendelete szerint.

16.) A 2009. december 31-ig hatályos, alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat rendet az Alapító
okirat 1.-2. sz. melléklete tartalmazza.

17.) A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az Alapító okirat 3. sz. melléklet tartalmazza

18.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 17.) pont kivételével: 2009. június 1.

Záradék

Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. április 30-i ülésén a 87/2009.(IV.30.) számú határozattal
fogadta el.

Orvosi Rendelő Alapító Okiratának 1. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása

8621 Általános járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának 2. sz. melléklete:

Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok
851286 Fogorvosi ellátás
851297 Védőnői szolgálat
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának 3.sz melléklet

A költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)
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Szakfeladat száma megnevezése

8621011 Háziorvosi alapellátás
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
8623011 Fogorvosi alapellátás
8690411 Család-és nővédelmi egészségügyi

gondozás
8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás
5629171 Munkahelyi étkeztetés
8690491 Egyéb betegség megelőzés, népegészségügyi ellátás

-.-.-.-.-.-

FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ
OKIRATA

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében az alapító okiratot elfogadják és az
alábbi határozatot hozzák:

88/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának jóváhagyásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2010.
január 1-i hatállyal módosítja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Magyar Államkincstár

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okirata

a 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és 59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.),
22/2001.(II.22.), 163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.), 233/2005.(XII.15.),
37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.) sz. határozattal módosított egységes szöveg

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. Törvény 4. §-a alapján a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I.
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1.) A költségvetési szerv

a.) Neve: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 175.

c.) Telephely:

l.) Fegyverneki Vízmű: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 175.
2.) Örményesi Vízmű : 5222 Örményes, Szabadság tér.
3.) Községgazdálkodási Intézmény: Fegyvernek, Felszabadulás út 175.

2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

156/1992.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közszolgáltató költségvetési szerv.

4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:

a.) Önkormányzati tulajdonú víziközművek, csatornák, holtágak üzemeltetése.
b.)Társulási Megállapodás alapján ellátja Örményes község vízi közmű üzemeltetésével

kapcsolatos feladatokat.
c.) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.
d.) Szennyvíz kezelés, elvezetés, tisztítás és gyűjtés.
e.) Települési hulladék begyűjtése, szállítása.
f.) Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.
g.) Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység.
h.) Közutak üzemeltetése.
i.) Lakó-és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
j.) Zöld terület kezelés
k.) Temető fenntartás és működtetés.

5.) Költségvetési szerv működési területe:

a.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe,
b.) Örményes Község közigazgatási területe.(Örményes Vízmű üzemeltetés)
c.) Törökszentmiklós Város és Nagykörű Község közigazgatási területe (halászati

tevékenység).

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:

a.) Neve: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

a.) Tevékenység jellege alapján: közüzem.

b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.
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 A telephely előirányzatait az éves költségvetésben elkülönítetten kell jóváhagyni,
melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás keretében.

 A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője a
felelős, a szakmai és telephelyi feladatok ellátásáért a telephelyvezető felelős, az
intézményvezető irányítása melle

 Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő
költségvetési szerv

- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.

8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét jogszabályban és képviselő testület által meghatározott képesítési
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott időre.

9.)A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

10.) A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.

II.

11.) Költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30290008

12.) ÁFA adóalanyisága: ÁFA körbe tartozó

13.) Kapacitás meghatározás

a.) A Fegyverneki Vízmű kapacitása: 2200 m3/nap
b.) Az Örményesi Vízmű kapacitása: 800 m3/nap
c.) Szennyvíztisztító telep kapacitása: 150 m3/nap.

14.) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak valamint az éves
költségvetésben biztosított pénzeszközök.

15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:

Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló,
módosított 1992. évi 6. sz. rendelete szerint.

16.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv.

17.) Önállóan működő Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény pénzügyi feladatait
– házi pénztár kivételével – a Polgármesteri Hivatal látja el.
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Záradék

Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. április 30-i ülésén a 88/2009.(IV.30.) számú határozattal
fogadta el.

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 1.sz. melléklete

Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Szakfeladat
száma megnevezése

3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291001 Vízi létesítmény építése
5629171 Munkahelyi étkeztetés
7111001 Személygépjármű kölcsönzése
8414031 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

011100-1 Gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése
021000-1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
022000-1 Fakitermelés
381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381104-1 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,

Szállítása, átrakása
382102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása
432100-1 Villanyszerelés
432200-1 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
433200-1 Épületasztalos-, szerkezet szerelés
433400-1 Festés üvegezés
472200-1 Hús, húsárú kiskereskedelme
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
813000-1 Zöldterület-kezelés
841403-1 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
841352-1 Mezőgazdasági támogatások
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége

016100-2 Növénytermesztési szolgáltatás

-.-.-.-.-.-

MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJE

GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadják.
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89/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat:

A Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1992.(X.12.) Korm. sz. rendelet 6.
§. (5) bek. a./ pontjára figyelemmel a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2009. június 1-i hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:

1.) A határozat címében a „…- mint részben önállóan gazdálkodó intézmény
– gazdálkodási rendje” szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg
lép:

„..- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje”

2.) A határozat I. 1.) „Tervezés” pontjában a „…részben önálló intézmény
vezetője…” szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„…Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője…”

3.) A határozat I. 2.) „Pénzkezelés” pontjában a „…az önkormányzat
mindenkor…” szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„…a Polgármesteri Hivatal mindenkor…”

4.) A határozat I. 9.) „Analitikus nyilvántartás és információáramlás”
pontjában a „…részben önálló intézmény…” szövegrész hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:

„…Az önállóan működő költségvetési szerv…”

Erről értesül:

1.) Gyermekélelmezési Konyha vezetője
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5.) Képviselőtestület tagjai

Melléklet a 89/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozathoz
Módosításokkal egységes szerkezetben

GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje
I. az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősség-vállalás rendje

1.) Tervezés
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Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény éves
tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint. Gondoskodik arról,
hogy a tervszámok adatai egyezzenek az intézményi költségvetési javaslat tervszámaival.
Az elkészített tervjavaslatot a megadott határidőre leadja a Polgármesteri Hivatal részére.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét a Polgármesteri Hivatal mindenkor érvényes „Házi pénztárszabályzat” szerint
köteles végezni.

1

3.) Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására a polgármester jogosult, az
intézményvezető vagy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére.

1

4.) Pénzellátás

Az éves költségvetési rendeletben meghatározott finanszírozási rendben történik a
Gyermekélelmezési Konyha pénzellátása, számlázás alapján.
Az étkezési térítési díjat az intézmények szedik be, ami az éves költségvetésük bevételét

képezi.
2

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében
meghatározottak szerint.

2

6.) Szakmai teljesítés igazolása

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak szerint történik.

2

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

1

8.)Számvitel

A Gyermekélelmezési Konyha készpénz ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra alkalmas
állapotban köteles a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő hó 1-ig.
A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény teljes
körű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

1

9.)Analitikus nyilvántartás és információáramlás

Az önállóan működő költségvetési szerv készleteiről mennyiségi nyilvántartást köteles
vezetni, melyet havonta és évente köteles lezárni. Az év végi zárást követően a készletekről,
valamint az élelmezésről tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal részére, tárgyévet követő
február 28-ig.

10.) Beszámolás
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Az intézményvezető a Képviselőtestület rendelkezése szerint testületi ülésen, a polgármester
rendelkezése szerint intézményvezetői értekezleten számol be az intézmény tevékenységéről.

1

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője, a bérgazdálkodói jogkört a polgármester
gyakorolja. Ennek érvényesítése érdekében az intézményvezetői munkáltatói jogkörének
gyakorlása során döntéseihez a bérgazdálkodó egyetértését meg kell szerezni. Az
intézményvezető felel a dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért,
nyilvántartja a szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra
érdemes dolgozók jutalmazására, kitüntetésére.

1

12.) Intézményi belső ellenőrzés

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az intézmény vezetője
végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

II. Működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves
költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A felújítások megkezdéséről a Gyermekélelmezési Konyhát időben tájékoztatja.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A beruházások megkezdéséről a Gyermekélelmezési Konyhát időben tájékoztatja.

4.) Vagyonkezelés

A Gyermekélelmezési Konyha vezetője felel a működéshez biztosított vagyon rendeltetésszerű
használatáért.
A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves
költségvetésben meghatározottak szerint történik.

Megjegyzés:

1 A 70/2005.(IV.28.) sz. önk. határozattal módosítva
2 A 144/2007.(VIII25.) sz. határozattal módosítva
3 A 89/2009.(IV.30.) sz. határozattal módosítva

-.-.-.-.-.-.
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ORVOSI RENDELŐ

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal elfogadják a határozati javaslatot:

90/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat:

Az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási
rend módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1992.(X.12.) Korm. sz.
rendelet 6. §. (5) bek. a./ pontjára figyelemmel az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri
Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2009. június 1-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat címében a „…- mint részben önállóan gazdálkodó intézmény
– gazdálkodási rendje” szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg
lép:

„..- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje”

2.) A határozat I. 1.) „Tervezés” pontjában a „…részben önálló intézmény
vezetője…” szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„…Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője…”

3.) A határozat I. 9.) „Analitikus nyilvántartás és információáramlás”
pontjában a „…részben önálló intézmény…” szövegrész hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:

„…Az önállóan működő költségvetési szerv…”

Erről értesül:

1.) Orvosi Rendelő megbízott vezetője
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5.) Képviselőtestület tagjai

Melléklet az 90/2009.(IV.30.) sz. határozathoz
Módosításokkal egységes szerkezetbe

O R V O S I R E N D E L Ő

3
- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje

I. az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősségvállalás rendje
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1.) Tervezés

3
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény éves
tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét a mindenkor érvényes „Házi pénztárszabályzat” szerint köteles végezni.

1

3.) Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására a polgármester jogosult az
intézményvezető vagy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére.

4.) Pénzellátás

A működési kiadások fedezetére a saját bevétele, valamint az éves költségvetésben
meghatározott és igény szerint utalt összeg szolgál.

A működési kiadások fedezetére az egészségügyi alapból havonta utalt összeg szolgál, melyet
az éves költségvetési rendelettel összhangban az intézmény igénye szerint kap meg.

2

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében
meghatározottak szerint.

2

6.) Szakmai teljesítés igazolása

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak szerint történik.

2

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

1

8.)Számvitel

Az Orvosi Rendelő ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra alkalmas állapotban köteles a
Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő hó 1-ig.
A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény
teljeskörű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

1

9.)Analitikus nyilvántartás és információáramlás

3
Az önállóan működő költségvetési szerv készleteiről mennyiségi nyilvántartást köteles
vezetni, melyet havonta és évente köteles lezárni. Az év végi zárást követően a készletekről
tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal részére tárgyévet követő február 28-ig.

10.) Beszámolás
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Az intézményvezető a Képviselőtestület rendelkezése szerint testületi ülésen, a polgármester
rendelkezése szerint beszámol az intézmény tevékenységéről.
A zárszámadást a Polgármesteri Hivatal rendelkezése szerint készíti el mindaddig, amíg
önálló gazdasági dolgozóval nem rendelkezik az intézmény.

1

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője, a bérgazdálkodói jogkört a polgármester
gyakorolja. Ennek érvényesítése érdekében az intézményvezetői munkáltatói jogkörének
gyakorlása során döntéseihez a bérgazdálkodó egyetértését meg kell szerezni. Az
intézményvezető felel a dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért.
Nyilvántartja a szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra
érdemes dolgozók jutalmazására, kitüntetésére.

1

12.) Intézményi belső ellenőrzés

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az intézmény vezetője
végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

II. Működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves
költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A felújítások megkezdéséről az Orvosi Rendelőt időben tájékoztatja.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A beruházások megkezdéséről az Orvosi Rendelőt időben tájékoztatja.

4.) Vagyonkezelés

Az Orvosi Rendelő vezetője felel a működéshez biztosított vagyon rendeltetésszerű
használatáért.
A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves
költségvetésben meghatározottak szerint történik.

Megjegyzés:
1 A 71/2005.(IV.28.) sz. önk. határozattal módosítva
2 A 146/2007.(VIII.25.) sz.határozattal módosítva
3 A 90/2009.(IV.30.) sz. határozattal módosítva

-.-.-.-.-.-
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FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

91/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1992.(X.12.) Korm. sz. rendelet 6.
§. (5) bek. a./ pontjára figyelemmel a Községgazdálkodási intézmény és a Polgármesteri
Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2010. január 1-i hatállyal e
határozat melléklete szerint hagyja jóvá:

Erről értesül:

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Képviselőtestület tagjai

Melléklet a 91/2009.(IV.30.) sz. határozathoz

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje

I. az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősségvállalás rendje

1.) Tervezés

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény éves
tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét a mindenkor érvényes „Házi pénztárszabályzat” szerint köteles végezni.

3.) Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására a polgármester jogosult az
intézményvezető vagy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére.

4.) Pénzellátás

A működési kiadások fedezetére a saját bevétele, valamint az éves költségvetésben
meghatározott és igény szerint utalt összeg szolgál.

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében
meghatározottak szerint.
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6.) Szakmai teljesítés igazolása

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak szerint történik.

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

8.)Számvitel

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra
alkalmas állapotban köteles a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő
hó 1-ig.
A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény
teljeskörű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

9.)Analitikus nyilvántartás és információáramlás

Az önállóan működő költségvetési szerv készleteiről mennyiségi nyilvántartást köteles
vezetni, melyet havonta és évente köteles lezárni. Az év végi zárást követően a készletekről
tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal részére tárgyévet követő február 28-ig.

10.) Beszámolás
Az intézményvezető a Képviselőtestület rendelkezése szerint testületi ülésen, a polgármester
rendelkezése szerint beszámol az intézmény tevékenységéről.
A zárszámadást a Polgármesteri Hivatal rendelkezése szerint készíti el mindaddig, amíg
önálló gazdasági dolgozóval nem rendelkezik az intézmény.

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője, a bérgazdálkodói jogkört a polgármester
gyakorolja. Ennek érvényesítése érdekében az intézményvezetői munkáltatói jogkörének
gyakorlása során döntéseihez a bérgazdálkodó egyetértését meg kell szerezni. Az
intézményvezető felel a dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért.
Nyilvántartja a szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra
érdemes dolgozók jutalmazására, kitüntetésére.

1

12.) Intézményi belső ellenőrzés

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az intézmény vezetője
végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

II. működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves
költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása
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Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi. A felújítások megkezdéséről a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt időben tájékoztatja.
A fentieken túl közreműködik a Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak bonyolításában.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi. A beruházások megkezdéséről a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt időben tájékoztatja.
A fentieken túl közreműködik a Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak bonyolításában.

4.) Vagyonkezelés

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője felel a működéshez
biztosított vagyon rendeltetésszerű használatáért.
A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves
költségvetésben meghatározottak szerint történik.

-.-.-.-.-.-

Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szervezeti és működési szabályzatok
módosítását a szeptemberi ülésre kell elkészíteni. Ugyanekkor kell az új intézmény vezetői állását is
meghirdetni.

14.) napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
előadó: polgármester

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében az alábbi határozatot hozzák:

92/2009.(IV.30.) sz. önkormányzati határozat

A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról
szóló 6/2003.(I.30.) sz. – többször módosított – határozat V. fejezetét az alábbi
9.) ponttal egészíti ki:

„9.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a Körjegyzőségtől a Fegyverneki Vízmű Községgazdálkodási
Intézményhez kiszervezett volt köztisztviselők részére a
köztisztviselői törvény szerinti jubileumi jutalom, ruhapénz, étkezési
hozzájárulás és a kiszervezés időpontjában a volt köztisztviselő
részére megállapított illetmény kifizetésére a köztisztviselői törvény
eltérő rendelkezéséig.”

Erről értesül:
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1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Fegyverneki Vízmű

Herman József napirenden kívül kér szót és kéri, hogy az önkormányzat ne alkalmazzon
nyugdíjasokat, adja meg a lehetőséget a fiataloknak, hogy dolgozhassanak.
Várta, hogy a polgármesteri tájékoztatóhoz csatolt három felhívással foglalkozik a testület a mai
ülésen. Ezekre a kezdeményezésekre néhány percet szánni kellene a képviselőknek.

Nida Imre: Annyit szeretett volna tudni, hogy ezek a kezdeményezések, felhívások a testületnek,
vagy a polgármesternek szólnak-e. A mai ülés anyagához becsatolt iratokból erre választ kapott.

Németh Attila: nyugat európai példát említ, ahol a rendőrség rendet és fegyelmet tud tartani
törvényekkel, polgárőrség nincs. A magyar rendőrségnek nagyobb hatalmat kellene adni. Ehhez
kormányzati akarat kell.

Huber Ferenc polgármester: Jó politikai szlogen, hogy nyugdíjasokat ne alkalmazzunk.
A felhívásokkal kapcsolatban: A mai viszonyok között nincs fogadókészség.

A napirendek végén Huber Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 18 órakor
bezárja.

kmft.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Ficsor Dénes
jegyzőkönyvhitelesítő


