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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Képviselőtestülete 2009. szeptember 2-i együttes üléséről.

és

Örményes

Önkormányzat

Helye: Örményes községháza
Jelen vannak:
Fegyvernek Képviselőtestületéből: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Bognár Zoltán,
Herman József, Hillender Györgyné, Huber Ferenc, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tűhegyi
Julianna
Örményes Képviselőtestületéből: Fehér Éva, Fürj Jánosné, Kovácsné Szabó Mária

Matastik József, Czeglédi Jánosné, Papp István, Posta Péter, Török Csaba,
valamint Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző

Török Csaba polgármester üdvözli a jelenlévőket, megállapítja, hogy a fegyverneki
képviselőtestületből 9 fő, az örményesi képviselőtestületből 8 fő jelen van, mindkét testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Ambrus Dénest és Kovácsné Szabó Máriát kéri fel.
A napirendi javaslatokat a képviselők elfogadják.

1. A Körjegyzőségről szóló Megállapodás módosításáról
előadó: Huber Ferenc polgármester
Huber Ferenc polgármester: a megállapodás alapvetően nem fog változni, viszont együttes ülést nem
kell tartani. Az eddigi jogosítványok megmaradnak a testületeknek.
Két helyen pontosításra szorul a határozati javaslat: az I/1. pontban kétszer szerepel a „Körjegyzőség”;
A III/2. pontban benne maradt a szövegben „Örményes Képviselőtestülete”, ezt törölni kell, mivel a
jegyző alkalmazásával kapcsolatos munkáltatói jogokat csak Fegyvernek Képviselőtestülete
gyakorolhatja.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nincs, Huber Ferenc polgármester által tett helyesbítést a
fegyverneki képviselők 9 igen szavazattal, az örményesi képviselők 6 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadják.
A körjegyzőségi megállapodás módosításáról a
 fegyverneki képviselők 9 igen szavazatával,
 az örményesi képviselők 6 igen szavazatával, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozzák:

170/2009.(IX.2.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Megállapodásának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete a 46/2007.(III.26.) sz. határozattal jóváhagyott és a
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260/2007.(XII.11.), 25/2009.(II.12.) sz. határozattal módosított Megállapodást az
alábbiak szerint módosítja, 2010. január 1-i hatállyal:
1.) A „Megállapodás” címe az alábbira módosul:
„MEGÁLLAPODÁS
POLGÁRMESTERI
(KÖRJEGYZŐSÉG) MŰKÖDÉSÉRŐL”

HIVATAL

2.) Az „I. Általános rendelkezések” fejezet hatályát veszti és helyébe az alábbi
fejezet lép:
„I. Általános rendelkezések
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (Fegyvernek, Felszabadulás u.
171.) és Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Örményes, Felszabadulás út
16.) elhatározzák, hogy 2010. január 1-i hatállyal határozatlan időre Polgármesteri Hivatalt
(Körjegyzőség) hoznak létre és tartanak fenn.
2.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
székhelye:
címe:

Fegyvernek nagyközség
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

3.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
telephelye:
Örményes, Felszabadulás u. 16.
Telephely neve: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi
Hivatala 5222. Örményes, Felszabadulás út 16.

4.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
neve:
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
címe:
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
5.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) illetékességi területe Fegyvernek és Örményes
községek közigazgatási területével egyezik meg.
6.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) hivatali bélyegzőjének felirata:
a. Fegyverneken: „Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala”
b. Örményesen: „Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi Hivatala”
7.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) működése során mindkét önkormányzat törekszik
arra, hogy az önkormányzatok anyagi érdekei ne sérüljenek.
8.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) irányító szerve: (a 217/1998.(XII.30.) Korm.r. 13. §.
(4) bek. alapján)
a. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
b. Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete: az Örményes Községi
Önkormányzat gazdasági, operatív, pénzügyi feladatait az Örményesi Hivatalon belül
ellátó köztisztviselő tekintetében.
9.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) megszűnését az alapítók kezdeményezhetik a
megszűnést megelőző 3 hónappal. Megszűnés esetén a 217/1998.(XII.31.) Korm.r. szerint kell
eljárni.
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10.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) alapító szerve:
a. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
b. Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
11.)A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) alapító okiratát Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete adja ki, módosítását Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete végzi
el. A módosítást megelőzően ki kell kérni Örményes Önkormányzat Képviselőtestületének
véleményét.”
2.) A „II. A Körjegyzőség feladata, hatásköre, illetékessége” fejezet kiegészül az alábbi új 1.)
ponttal:
„1.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) feladatait Fegyvernek Nagyközség
Polgármesteri Hivatala látja el.”
3.) A II. fejezet „2.)” pontra módosul és az első mondat helyébe az alábbi szöveg lép és kiegészül
egy új 3. ponttal:
„2.) Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala mindkét önkormányzat
tekintetében:”
„3.) Az államháztartásról szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.r. 13. §. (4) bek. alapján az
Örményesi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat (szakfeladatok) a
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi Hivatala látja el az
örményesi telephelyesen. E munkák során az irányítói jogot Örményes Önkormányzat
polgármestere gyakorolja.”
4.) A „III. A körjegyző kinevezése, jogállása, a Körjegyzőség szervezete” fejezet hatályát veszti
és helyébe az alábbi III. fejezet lép:
„III. A jegyző kinevezése, jogállása, a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
szervezete
1.) A jegyzői feladatokat az Ötv. 38. §. (3) bek. szerinti jegyző látja el a Fegyvernek
Polgármesteri Hivatal és az Örményesi Polgármesteri Hivatal bevonásával.
2.) A jegyző alkalmazásával kapcsolatos munkáltatói jogokat
Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete, az egyéb munkáltatói jogokat Fegyvernek
polgármestere gyakorolja.
3.) Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal dolgozói tekintetében a
munkáltatói jogkört a jegyző gyakorolja. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz,
felmentéshez, visszavonáshoz, jutalmazáshoz Fegyvernek önkormányzat
polgármesterének egyetértése szükséges. Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri
Hivatal Örményesi Hivatala tekintetében a dolgozók kinevezéséhez,
felmentéséhez, jutalmazásához Örményes Önkormányzat polgármesterének
egyetértése szükséges.
4.) A jegyző jogállása:
a. a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) felelős vezetője
b. gyakorolja a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) hatáskörébe tartozó
hatósági jogköröket
c. szervezi a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) munkáját
d. tanácskozási joggal részt vesz a képviselőtestületek ülésein.
e. heti egy alkalommal, szerdai napon 9-12 óráig személyesen jelen van
Örményes község hivatali helyiségében
5.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) létszáma : 33 fő
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Ebből:

Fegyvernek:
Örményes :

27 fő
6 fő

Ezen belül:
Örményes
Csoportvezető
Műszaki ügyintéző
Igazgatási
ügyintéző
Titk.előadó I.
Adó
Kv.pénzügy
Összesen

Fő
1
1
1
1
1
1
6

Fegyvernek
Jegyző
Ig.csoport
Pü.csoport
Csoportba nem tartozó
Összesen
POLGÁRMESTERI
HIVATAL(KÖRJEGYZŐSÉG)
MINDÖSSZESEN

Fő
1
9
10
7
27

Átl.lsz. fő
1
7,8
10
6,2
25

33

31

A továbbiakban a létszám mindig a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
költségvetésében kerül jóváhagyásra.
6.) a.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
Ügyrenddel és SZMSZ-el
rendelkezik, melyek az önkormányzatok képviselőtestületei SZMSZ-ének
mellékletét képezik.
b.) A köztisztviselők munkaköri leírását a jegyző adja ki.”

5.) Az V. fejezet címében a „körjegyzői feladatokat ellátó” szöveg hatályát veszti.
6.) Az V. fejezet 1. pontjában a „Polgármesteri” szó; a 2. pontjában a „A képviselőtestületek
együttes ülésének napirendi pontjait és helyét a polgármesterek együttesen határozzák meg, s e
meghívót a polgármesterek írják alá.” mondat hatályát veszti
7.) Az V. fejezet 3, 4, 5, 6, 7, 8. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 3, 4, 5. pont lép:
„3.) A képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, s a jegyzőkönyv egy
példányának az Államigazgatási Hivatalhoz történő elküldéséről a jegyző gondoskodik.
4.) A képviselőtestületi üléseken a jegyző köteles részt venni.
5.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) költségvetését és zárszámadását Fegyvernek
Önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról készült rendelet tartalmazza.”
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8.) A VI. fejezet 1.) pontjában a „körjegyzői feladatokat ellátó” szöveg hatályát veszti.
9.) A VI. fejezet 2. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.) A költségeket, bevételeket a Megállapodás 3.) pontja szerinti hivatalonként el kell
különíteni, külön kell könyvelni.”
10.) A VI. fejezet 3/c. pontjában a „ tárgyhót megelőző hó 26-ig…” szövegrész helyébe „tárgyhó 29ig” (kell átutalni) szöveg kerül.
11.) A VI. fejezet 5.) pontjában a „körjegyző” szó helyébe „jegyző” szó kerül.
12.) A VI. fejezet 6.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg kerül:
„6.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) költségvetése elkészítésének folyamata:
- a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala előkészíti a következő évi
tervkoncepciót elkülönítve a Fegyvernek Polgármesteri Hivatal és az Örményes
Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát, melyet tájékoztatásul megküld
minden év november 15-ig az Örményesi Önkormányzatnak abból a célból, hogy
az Örményesi Önkormányzat a saját bevételben a hozzájárulást be tudja építeni.
- A koncepció alapján elkészített Polgármesteri Hivatali (Körjegyzőségi)
költségvetést településenként elkülönítetten a Fegyvernek Önkormányzat
költségvetése tartalmazza.
- Az Örményesi Önkormányzat koncepcióját, költségvetését, beszámolóit,
zárszámadását a jegyző irányításával az Örményesi Hivatal készíti elő és terjeszti
az Örményesi Képviselőtestület elé.
- Az Örményes Községi Önkormányzat koncepcióját, költségvetését, előirányzat
módosítását,
beszámolóit,
zárszámadását
Örményes
polgármesterének
irányításával az Örményesi Hivatal készíti el.”
12.)Ahol a Megállapodásban „Körjegyzőség” elnevezés szerepel, az „Polgármesteri Hivatal
(Körjegyzőség)” elnevezésre módosul.
Erről értesül:
1.) Örményes Önkormányzat polgármestere
2.) Fegyvernek Önkormányzat polgármestere
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Örményes
5.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
6.) Képviselőtestületek tagjai

MEGÁLLAPODÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL (KÖRJEGYZŐSÉG) MŰKÖDÉSÉRE *3
módosításokkal egységes szerkezetben
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete az önkormányzatok működésének magasabb színvonalon történő elvégzése,
valamint a lakosság önkormányzati és egyéb ügyeinek magasabb színvonalon történő ellátása és
költségmegtakarítása érdekében az alábbiakban állapodnak meg:
I. Általános rendelkezések *3
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (Fegyvernek, Felszabadulás u.
171.) és Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Örményes, Felszabadulás út
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16.) elhatározzák, hogy 2010. január 1-i hatállyal határozatlan időre Polgármesteri Hivatalt
(Körjegyzőséget) hoznak létre és tartanak fenn.
2.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
székhelye:
címe:

Fegyvernek nagyközség
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

3.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
telephelye:
Örményes, Felszabadulás u. 16.
Telephely neve: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi
Hivatala 5222. Örményes, Felszabadulás út 16.
4.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
neve:
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
címe:
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
5.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) illetékességi területe Fegyvernek és Örményes
községek közigazgatási területével egyezik meg.
6.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) hivatali bélyegzőjének felirata:
a. Fegyverneken: „Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala”
b. Örményesen: „Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi Hivatala”
7.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) működése során mindkét önkormányzat törekszik
arra, hogy az önkormányzatok anyagi érdekei ne sérüljenek.
8.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) irányító szerve: (a 217/1998.(XII.30.) Korm.r. 13. §.
(4) bek. alapján)
a. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
b. Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete: az Örményes Községi
Önkormányzat gazdasági, operatív, pénzügyi feladatait az Örményesi Hivatalon belül
ellátó köztisztviselő tekintetében.
9.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) megszűnését az alapítók kezdeményezhetik a
megszűnést megelőző 3 hónappal. Megszűnés esetén a 217/1998.(XII.31.) Korm.r. szerint kell
eljárni.
10.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) alapító szerve:
a. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
b. Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
11.)A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) alapító okiratát Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete adja ki, módosítását Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete végzi
el. A módosítást megelőzően ki kell kérni Örményes Önkormányzat Képviselőtestületének
véleményét.
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II.
A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) feladata, hatásköre, illetékessége
1.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) feladatait Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri
Hivatala látja el. *3
2.) Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala mindkét önkormányzat tekintetében:
 ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselőtestület, bizottság) kapcsolódó
adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, a
vezetést segítő funkciókat, valamint a belső munkaszervezési igazgatási teendőket,
 előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester
irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett,
 előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések
végrehajtásának megszervezéséről,
 a képviselőtestületek hatáskörébe tartozó intézményirányítási feladatokat,
 Fegyvernek nagyközség és Örményes község önkormányzatok szakfeladatai operatív
gazdálkodásának irányítását, a részben önálló intézmények és szakfeladatok
könyvelését végzi, továbbá elkészíti a két önkormányzat költségvetését és
beszámolóját. *3
3.) Az államháztartásról szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.r. 13. §. (4) bek. alapján az Örményesi
Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat (szakfeladatok) a Fegyvernek
Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi Hivatala látja el az örményesi telephelyesen. E
munkák során az irányítói jogot Örményes Önkormányzat polgármestere gyakorolja. *3
III. A jegyző kinevezése, jogállása, a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) szervezete *3
1.) A jegyzői feladatokat az Ötv. 38. §. (3) bek. szerinti jegyző látja el a Fegyvernek Polgármesteri
Hivatal és az Örményesi Polgármesteri Hivatal bevonásával.
2.) A jegyzői alkalmazásával kapcsolatos munkáltatói jogokat Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete, az egyéb munkáltatói jogokat Fegyvernek polgármestere gyakorolja.
3.) Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal dolgozói tekintetében a munkáltatói jogkört a
jegyző gyakorolja. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, visszavonáshoz,
jutalmazáshoz Fegyvernek önkormányzat polgármesterének egyetértése szükséges.
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi Hivatala tekintetében a dolgozók
kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Örményes Önkormányzat polgármesterének
egyetértése szükséges.
4.) A jegyző jogállása:
a. a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) felelős vezetője
b. gyakorolja a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) hatáskörébe tartozó hatósági
jogköröket
c. szervezi a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) munkáját
d. tanácskozási joggal részt vesz a képviselőtestületek ülésein.
e. heti egy alkalommal, szerdai napon 9-12 óráig személyesen jelen van Örményes
község hivatali helyiségében
5.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) létszáma : 33 fő
Ebből:
Fegyvernek: 27 fő
Örményes :
6 fő
Ezen belül:
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Örményes
Csoportvezető
Műszaki ügyintéző
Igazgatási
ügyintéző
Titk.előadó I.
Adó
Kv.pénzügy
Összesen

Fő
1
1
1
1
1
1
6

Fegyvernek
Jegyző
Ig.csoport
Pü.csoport
Csoportba nem tartozó
Összesen
POLGÁRMESTERI
HIVATAL(KÖRJEGYZŐSÉG)
MINDÖSSZESEN

Fő
1
9
10
7
27
33

Átl.lsz. fő
1
7,8
10
6,2
25
31

A továbbiakban a létszám mindig a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
költségvetésében kerül jóváhagyásra.
6.) a.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) Ügyrenddel és SZMSZ-el rendelkezik, melyek
az önkormányzatok képviselőtestületei SZMSZ-ének mellékletét képezik.
b.) A köztisztviselők munkaköri leírását a jegyző adja ki.
IV.
A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)

ügyfélfogadási rendje

ügyfélfogadási rendjét az SZMSZ tartalmazza.

V.
A jegyző főbb feladatai, a testületi ülések döntésének előkészítése során *3
1.)

A képviselőtestületek az eddigi gyakorlatnak megfelelően, SZMSZ-eik és munkatervük szerint
működnek, s önállóan döntenek, gazdálkodnak saját költségvetésük terhére, a saját Hivatalaik
útján.

2.)

A képviselőtestületi üléseket külön-külön, az érintett polgármester által megadott napirendi
pontokat tartalmazó, s az általa aláírt meghívó kiküldésével kell összehívni.

3.)

A képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, s a jegyzőkönyv egy
példányának az Államigazgatási Hivatalhoz történő elküldéséről a jegyző gondoskodik. *3

4.)

A képviselőtestületi üléseken a jegyző köteles részt venni. *3

5.)

A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) költségvetését és zárszámadását Fegyvernek
Önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról készült rendelet tartalmazza. *3
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VI.
A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) fenntartási és működtetési költségeinek viselése
1.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)






fenntartási és működtetési költségei: *3

a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) köztisztviselőinek személyi jellegű kiadásai
és ezek járulékai, valamint e köztisztviselők egyéb – a jogszabályokban és a
képviselőtestületek együttes ülése által hozott döntéseiben meghatározott juttatásai,
költségtérítései,
a fenntartott hivatali épületek, helyiségek fenntartási, karbantartási, fűtési, villamos
energia ellátási, közüzemi költségei,
a Megállapodás I/3.) pontja szerinti épületek telefon-, posta, nyomtatvány-, papír-,
írószer költségei, az irodagépek karbantartási és javítási költségei, kis értékű tárgyi
eszköz és tárgyi eszközbeszerzés költségei,
a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) éves költségvetésében engedélyezett egyéb
kiadások.

2.) A költségeket, bevételeket a Megállapodás 3.) pontja szerinti hivatalonként el kell különíteni,
külön kell könyvelni. *3
3.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)

fenntartásához való hozzájárulás:

a.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) 1.) pont szerinti költségeit a Polgármesteri
Hivatalt (Körjegyzőséget)
létrehozó önkormányzatok a saját működési helyükön
felmerült költségek arányában viselik.
b.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) működéséhez biztosított állami támogatás a
megnövekedett költségek miatt a székhely településen marad.
c.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) működéséhez az éves költségvetésben tervezett
összeg 1/12 részét tárgyhó 29-ig kell átutalni, melyről tárgyévet követő február 28-ig kell
elszámolni. *3
4.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) költségeit a tervezés és beszámolás során
elkülönítetten kell nyilvántartani, és a zárszámadás (pénzmaradvány elszámolás) keretében
elkülönítetten kell tájékoztatni kell a képviselőtestületeket.
5.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) költségvetési tervezetét, koncepcióját az érintett
képviselőtestületek munkaterve szerinti ülésre a jegyző terjeszti elő. *3
A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) tervkoncepciója a Fegyverneki Önkormányzat
Képviselőtestülete tervkoncepciójába épül be. Az Örményesi Önkormányzat
tervkoncepciójában a Körjegyzőségnek nyújtott támogatás összege szerepel. *1
6.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) költségvetése elkészítésének folyamata:
- a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala előkészíti a következő évi
tervkoncepciót elkülönítve a Fegyvernek Polgármesteri Hivatal és az Örményes
Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát, melyet tájékoztatásul megküld
minden év november 15-ig az Örményesi Önkormányzatnak abból a célból, hogy
az Örményesi Önkormányzat a saját bevételben a hozzájárulást be tudja építeni.
- A koncepció alapján elkészített Polgármesteri Hivatali (Körjegyzőségi)
költségvetést településenként elkülönítetten a Fegyvernek Önkormányzat
költségvetése tartalmazza.
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Az Örményesi Önkormányzat koncepcióját, költségvetését, beszámolóit,
zárszámadását a jegyző irányításával az Örményesi Hivatal készíti elő és terjeszti
az Örményesi Képviselőtestület elé.
Az Örményes Községi Önkormányzat koncepcióját, költségvetését, előirányzat
módosítását,
beszámolóit,
zárszámadását
Örményes
polgármesterének
irányításával az Örményesi Hivatal készíti el. *3
VII.
A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) bevételei

1.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) saját bevétele Örményes Község Önkormányzatának
hozzájárulását a (2) bekezdés szerint csökkenti, melyet a zárszámadáskor kell érvényesíteni.
*2
2.) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) az (1) bekezdés szerinti saját bevételei
meghaladják az 500 eFt-ot, az 500 eFt-on felüli rész 50-50 %-ban a két önkormányzat
hozzájárulását csökkentik. *2
VIII.
Alakuláskori költségelhatárolás
1.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) költségvetését az április 1. után keletkezett bér- és
járulék költségek terhelik.
2.) Egyéb költségek a kifizetés napja szerint terhelik a költségvetést.
3.) A fenti költségelhatárolásokkal kell a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) költségvetését
megtervezni.
Fegyvernek, 2007. március 28.
.................................................
Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete
Huber Ferenc polgármester

Örményes, 2007. március 28.
.................................................
Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete
Török Csaba polgármester

Jóváhagyta:
Fegyvernek Nagyközség és Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. március 26-án
tartott együttes ülésén.
*1 A 260/2007.(XII.11.) sz.határozattal mód.
*2 A 25/2009.(II.12.) sz. határozattal mód.
*3 A 170/2009.(IX.2.) határozattal mód.

2. napirend: Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratának megszűntetéséről
előadó: polgármester
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, a határozati javaslatot az alábbi szavazattal
fogadják el:
- Fegyverneki Képviselőtestület: 9 igen
- Örményesi Képviselőtestület. 6 igen szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás.
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171/2009.(IX.2.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül
helyezéséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete a Fegyvernek-Örményes Körjegyzőséget megszünteti és a
47/2007.(III.26.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okiratot és annak
módosításait 2009. december 31. napjával hatályon kívül helyezi a mellékelt
„Megszüntető Okirat” alapján.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Örményes Önkormányzat Polgármestere
Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal Örményes
Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
Képviselőtestületek tagjai

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
MEGSZÜNTETŐ OKIRATA
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete az
államháztartásról szóló 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 11. §. (2) bekezdése, valamint a
költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4. §. (2) bekezdése alapján FegyvernekÖrményes Körjegyzőség Alapító Okiratát az alábbiak szerint megszünteti 2009. december 31.
napjával.
1.) Megszűnő szerv neve: Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
székhelye: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
2.) Megszűnés oka: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 38. §. (3) bek. alapján
nagyközség esetén körjegyzőségi feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal bevonásával
látja el.
3.) Közfeladat jövőbeni ellátása: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
4.) Megszüntető határozat száma: 171/2009.(IX.2.)

Fegyvernek Önkormányzat Polgármester
Huber Ferenc

Örményes Önkormányzat Polgármestere
Török Csaba

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

3. napirend: Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség SZMSZ megszűntetéséről
előadó: Huber Ferenc polgármester
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A napirenddel kapcsolatban hozzászólás nincs, a Körjegyzőség SZMSZ megszűntetéséről szóló
határozatot az alábbiak szerint fogadják el a képviselők:
- Fegyverneki Képviselőtestület: 9 igen
- Örményesi Képviselőtestület. 6 igen szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás.

172/2009.(IX.2.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül
helyezéséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete a 48/2007.(III.26.) sz. határozattal elfogadott FegyvernekÖrményes Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak
módosításait 2009. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

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

Örményes Önkormányzat Polgármestere
Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal Örményes
Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
Képviselőtestületek tagjai

4. napirend: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
előadó: Huber Ferenc polgármester

A napirenddel kapcsolatban hozzászólás nincs, határozatot az alábbiak szerint hozzák meg a
képviselők:
- Fegyverneki Képviselőtestület: 9 igen
- Örményesi Képviselőtestület: 6 igen szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás.

173/2009.(IX.2.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes 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.),127/2009.(VI.11.) sz.
határozattal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja 2010.
január 1-i hatállyal:
1.) Az alapító Okirat bevezető mondatában „az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII.tv. 66. §-a,” szövegrész hatályát veszti.
2.) Az 1/a. pontból az „Önkormányzat” szó hatályát veszti, és kiegészül az
alábbi c.) ponttal:
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„c.) telephely




neve: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Örményesi Hivatala
székhelye: 5222. Örményes, Felszabadulás út 16.”

3.) A 2.) pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: „Megállapodást jóváhagyó
46/2007.(III.26.) önk.határozat.”
4.) A 3.) pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az önkormányzat számára jogszabályban meghatározott
feladatok elvégzésének előkészítése.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, és
Örményes
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
döntéseinek végrehajtása.
Hatósági és a jogszabályban meghatározott egyéb feladatok
ellátása.”
5.) A 4.) pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az
államháztartás
rendjéről
szóló
217/1998.(XII.30.)
Kormányrendelet szakfeladat rendje szerinti tevékenységekből:
- közfeladatok ellátása
- helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- költségvetéssel kapcsolatos feladatok végzése (tervezés,
beszámolás, végrehajtás)
- adók, egyéb bevételek kezelése
- szociálpolitikai tevékenység ellátása
- egészségügyi, oktatási, közművelődési, sport tevékenységgel
kapcsolatos feladatok ellátása.”
6.) Az 5.) kiegészül az alábbi szöveggel: „Örményes közigazgatási területe”
7.) A 6.) pontban „Alapítói jogokkal felruházott irányító, felügyeleti szerv”
szöveg az alábbira módosul: „Irányító szerv”
8.) A határozat kiegészül új 8.) ponttal, és a további pontok számozása
értelemszerűen változik.
„8.) Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: A helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: 36. §. (2) bekezdése alapján
a képviselőtestület pályázat alapján a jogszabályban megállapított
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.”
9.) A 9.) pont első franciabekezdéséből a „valamint a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.Törvény” szövegrész hatályát veszti, és
kiegészül az alábbi franciabekezdéssel:
„ – Köztisztviselők: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. Törvény”
10.) A 11.) pont hatályát veszti és helyébe az alábbi 11.) pont lép:
„11.) Szakágazat száma és megnevezése, tevékenysége
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Alapvető szakágazati besorolás
841105 Helyi önkormányzatok,
társulások igazgatási tevékenysége

valamint

többcélú

kistérségi

További szakágazati besorolás
421100 Út, autópálya építése
562900 Egyéb vendéglátás
682000 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
841211 Oktatás igazgatása
841212 Egészségügy igazgatása
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
841192 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai (technikai szabályzat)”
11.) A 15.) pont 3.) alpontja
Községgazdálkodási Intézmény”

kiegészül

az

alábbi

szövegrésszel:

„és

12.) A határozat 16.) és 18.) pontja hatályát veszti, a 17.) pontja az alábbira módosul:
„Szakfeladat rendet e határozat 1. sz. melléklete tartalmazza”

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc Fegyvernek polgármestere
2.) Török Csaba Örményes polgármestere
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Képviselőtestületek tagjai
Záradék
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete a
2009. szeptember 2-i ülésén a 173./2009(IX.2.) számú határozattal fogadta el.
-.-.-.-.-.-.-

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A 231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.),
157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.),
127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.) sz. határozattal módosított
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. § (1)
bekezdése, valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. Törvény
4. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.) Költségvetési szerv
a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
b.) székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
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c.) telephely
 neve: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Örményesi Hivatala
 székhelye: 5222. Örményes, Felszabadulás út 16.

2.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 1990. (7/1990.(X.26.) és
5/2000.(I.27.) sz. önkormányzati határozat, Megállapodást jóváhagyó
46/2007.(III.26.) önk.határozat.
3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az önkormányzat számára jogszabályban meghatározott feladatok
elvégzésének előkészítése.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, és
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntéseinek
végrehajtása.
Hatósági és a jogszabályban meghatározott egyéb feladatok ellátása.
4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az államháztartás rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet
szakfeladat rendje szerinti tevékenységekből:
közfeladatok ellátása
helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
költségvetéssel kapcsolatos feladatok végzése (tervezés, beszámolás,
végrehajtás)
adók, egyéb bevételek kezelése
szociálpolitikai tevékenység ellátása
egészségügyi, oktatási, közművelődési, sport tevékenységgel
kapcsolatos feladatok ellátása.
5.) Illetékességi területe: Fegyvernek közigazgatási területe
Örményes közigazgatási területe
6.) Irányító, felügyeleti szerv:
a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
b.) székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
a.) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
8.) Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV: 36. §. (2) bekezdése alapján a képviselőtestület pályázat alapján a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez
ki.
9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
-

Polgármester: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
Törvény,
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-

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

-

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

-

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

-

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

10.) A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem
végez.
11.) Szakágazat száma és megnevezése, tevékenysége
Alapvető szakágazati besorolás
841105 Helyi önkormányzatok,
társulások igazgatási tevékenysége

valamint

többcélú

kistérségi

További szakágazati besorolás
421100 Út, autópálya építése
562900 Egyéb vendéglátás
682000 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
841211 Oktatás igazgatása
841212 Egészségügy igazgatása
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
841192 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai (technikai szabályzat)
12.) Törzsszáma:

409997

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

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

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

Záradék
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete a
2009. szeptember 2-i ülésén a 173./2009(IX.2.) számú határozattal fogadta el.

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 1. 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

19
841352-1
841114-1
841115-1
841116-1
841117-1
841118-1

Mezőgazdasági támogatások
Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenység
Országos, települési és területi kisebbségi Önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz választáshoz kapcsolódó tevékenységek
-.-.-.-.-

5. napirend: Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosítása
előadó: Huber Ferenc polgármester
Huber Ferenc polgármester:A módosítás tartalmazza a pótlólag kapott állami források
előirányzatosítását. A járulékokkal el kell számolni, ennek egy része Fegyverneken marad, a többit
visszavonják.
Jövőre finanszírozás csökkenés várható, az 5 % járulékot valószínű elvonják a szociális és oktatási
területről is.
Török Csaba polgármester felhívja a figyelmet, hogy Örményes esetében tudott, de be nem tervezett
jubileumi jutalom kifizetését is tartalmazza a költségvetés módosítás.
Posta Péter: Nem érti hogyan fordulhatott elő, hogy kimaradt a tervezésből a jubileumi jutalom. Ha
most minuszos lenne az önkormányzat költségvetése, akkor hogyan fizetnék ki?
Török Csaba polgármester reagálása: Tévedésből maradt ki a tervezésnél. A Körjegyzőségben másik
jubileumi jutalom is volt (fegyverneki hivatalban is).
Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a költségvetés módosítást, amit a
fegyverneki képviselők 9 igen szavazattal
az örményesi képviselők 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
elfogadnak.

174/2009.(IX.2.)sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek – Örményes Körjegyzőség 2009. évi költségvetés módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII.30.)Korm.rendelet 29.§ (7) értelmében Fegyvernek – Örményes
Körjegyzőség 2009. évi költségvetés módosítását az 1.sz. melléklet szerint elfogadja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Török Csaba polgármester
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal Örményes
Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
Képviselőtestületek tagjai
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Napirendek után:
Huber Ferenc polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy tisztázni kell: Fegyvernek-ÖrményesKuncsorba oktatási társulás hogyan léphet be a TISZK-be. Lehetséges, hogy Örményes és Kuncsorba
megbízza Fegyvernek önkormányzatát. Amikor ez tisztázódik, a képviselőtestületek tájékoztatva
lesznek.

Török Csaba polgármester megköszöni a megjelenést és az együttes ülést 15,30 órakor bezárja.

kmft.

Török Csaba
polgármester

Huber Ferenc
polgármester

Kovácsné Szabó Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Ambrus Dénes
jegyzőkönyv hitelesítő

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

TÁRGYMUTATÓ

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER 2-I
SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

17/2009.(IX.8.) önk.rend.

A
Képviselőtestület
Szervezeti
Szabályzatának módosítása

177/2009.(IX.3.) sz.önk.hat.

Fegyvernek Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályon kívül helyezéséről.

178/2009.(IX.2.) sz.önk.hat.

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása.

179/2009.(IX.2.) sz.önk.hat.

Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos 139/2009.(VI.
25. ) számú határozattal módosított 49/2009. (III.26.) számú
határozat módosítására

180/2009.(IX.2.) sz.önk.hat.

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

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

és

Működési

2
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 2-i soron kívüli
üléséről.
Helye: Örményes községháza
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Bognár Zoltán, Herman József, Hillender
Györgyné, Huber Ferenc, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tűhegyi Julianna, valamint Buzás
Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Huber Ferenc polgármester üdvözli a jelenlévőket, megállapítja, hogy 9 fő jelen van, a testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Ambrus Dénes képviselőt jelöli ki.
A képviselők a meghívó szerinti napirendek tárgyalásával egyetértenek.

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete SZMSZ módosításáról
előadó: polgármester

A képviselők vita nélkül, egyhangú igen szavazattal (9 fő) az alábbi rendeletet hozzák:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2009.(IX.8.) rendelete

A Képviselőtestület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló –
többször módosított - 16/1995.(VI.22.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

2. napirend: Polgármesteri Hivatal SZMSZ hatályon kívül helyezéséről
előadó: polgármester
A képviselők vita nélkül, egyhangú igen szavazattal (9 fő) az alábbi határozatot hozzák:

177/2009.(IX.2.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata hatályon kívül
helyezéséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 51/2007.(III.26.) sz.
határozattal jóváhagyott Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról, belső szervezeti tagozódásáról, munka- és
ügyfélfogadási rendjéről szóló határozatot 2009. december 31.
napjával hatályon kívül helyezi.
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Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

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

3. napirend: Polgármesteri Hivatal SZMSZ jóváhagyásáról
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester: Az alapító okirat 7. és 9. pontjának ugyanaz a tartalma, ezért elegendő
csak a 9. pontot meghagyni 1990. október 26-i dátummal.
A képviselők a módosítással együtt, az alapító okiratot 9 igen szavazattal jóváhagyják.

178/2009.(IX.2.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 8. §. (2) bek. d.) pontja és az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 13/A.
§. (1) és (3) bek. alapján 2010. január 1-i hatálybalépéssel a melléklet szerint
jóváhagyja.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

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

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL (KÖRJEGYZŐSÉG)
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) megnevezése:
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
2.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) székhelye, címe:
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
3.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) telephelye és címe:
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Örményesi Hivatala, 5222. Örményes, Felszabadulás
út 16.

4.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) illetékességi területe:
Fegyvernek község közigazgatási területe
Örményes község közigazgatási területe
5.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) jogállása:
Nem jogi
intézmény.
6.) A hivatal irányító és felügyeleti szerve:

személy.

Jogi

személyiség

nélküli

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

7.) Nyilvántartási szám:…………………………
8.) Alapító okirat kelte és alapítás időpontja: 1990. október 26.
.
9.) A Polgármesteri Hivatal által ellátandó és a szakfeladat rend szerint (szakfeladat számmal és
megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek felsorolását e szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
Az alaptevékenység jogszabályi hivatkozását a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
SZMSZ 6. sz. melléklete tartalmazza.
10.)A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
12.) Feladatellátást szolgáló vagyon:
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
elhelyezésére szolgáló épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó
vagyontárgyak valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.
13.) Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos:
Használója:

Fegyvernek településen: Fegyvernek Önkormányzat
Örményes településen: Örményes Önkormányzat
Fegyvernek
településen:
Fegyvernek
Nagyközség
Polgármesteri Hivatala
Örményes településen: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri
Hivatal Örményesi Hivatala

II. fejezet
A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE, TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

A Hivatal szervezeti felépítésére, tagozódására vonatkozó rendelkezések
A.) Szervezeti tagozódása, vezetése
1.) A hivatal élén a polgármester áll. (SZMSZ 58-59. §.)
Feladatai az Ötv. és különböző törvényekben, valamint az SZMSZ-ben a hivatalra meghatározott
feladatok végrehajtása.
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a.) Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
1 polgármester
1 fő
1/a alpolgármester (társadalmi megbízatású)
11 körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

1 fő

111 igazgatási csoport
03 csoportvezető
04 ügyintéző I. anyakönyvvez.
05 szoc.pol.ügyintéző I.
06 ügyintéző III.gyámügyi üi.
07 ügyintéző IV.ép.üi.
08 ig. ügyintéző
09 ügyintéző VII.szoc.pol.üi.II.
10 ig. ügyintéző
11 ig. ügyintéző

7,8 fő

112 pénzügyi csoport
11 csoportvezető
12 ügyintéző I.főkönyvi könyv.I.
13 ügyintéző II. könyvelő
14 ügyintéző III.főkönyvi
könyvelő II.
15 ügyintéző V. adóügyi üi.I.
16 könyvelő
17 ügyintéző VI.adóügyi üi.II.
18 ügyintéző VII.adóügyi üi.III.
19 ügyintéző VIII.
személyzeti ügyintéző
20 ügyintéző IX.bérszámfejtő

10 fő

113. csoportrendszerbe nem tartozó
21 települési menedzser
22 belső ellenőr
23 informatikus
24 titkársági ügyintéző
25 főépítész
26 műv. felügyelő
27 pénzügyi szervező

6,2 fő

Összesen:

25 fő

b.) Örményes, Felszabadulás út 16.
Örményesi Csoport:
01 csoportvezető
02 műszaki ügyintéző
03 igazgatási ügyintéző
04 titkársági előadó
05 adóügyi előadó
06 költségvetési-pénzügyi előadó

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
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Összesen:

6 fő

Mindösszesen:

31 fő

B.) A CSOPORTOK FELADATAI
1.) A csoportvezetők feladatai
-

irányítják, szervezik a csoport munkáját
gondoskodnak az ágazatukba tartozó ellenőrzések megszervezéséről és végrehajtásáról
közreműködnek az államigazgatási munka egyszerűsítésében, korszerűsítésében
részt vesznek az önkormányzati és a tárgykörükbe tartozó napirend tárgyalásakor a
bizottsági ülésen
előkészítik a munkaköri leírásokat
testületi anyagok előkészítése
intézményi feladatok végrehajtásának a csoport feladatával összefüggő ellenőrzése.

2.) Az ügyintézők feladatai
A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) ügyintézői a kinevezésben és munkaköri leírásban foglalt
feladatokat kötelesek ellátni. Ezen túl feladatuk:
- a tevékenységükbe tartozó államigazgatási munka egyszerűsítésében, korszerűsítésében
való részvétel, jelzése a csoportvezető felé
- részt vesznek a testületi, bizottsági anyagok előkészítésében.
3.) A csoportok feladatai
IGAZGATÁSI CSOPORT
1. Belügyi igazgatás:






állampolgársági ügyek intézése
anyakönyvvezetési tevékenység ellátása
népességnyilvántartási ügyek intézése
szabálysértési ügyek intézése
honvédelmi, polgári védelmi ügyek intézése

2. Igazságügy



polgári törvénykönyvből adódó ügyek
gyámhatósági feladatok ellátása

3. Népjóléti igazgatás:

szociális helyzetből eredően rászorult személyek pénzbeli, természetbeli ellátásával
kapcsolatos előkészítő ügyek

egészségügyi alapellátási feladatok

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
4.
5.
6.
7.
8.

Családlátogatások, környezettanulmányok folyamatos felvétele.
Iktatási, irattározási feladatok ellátása.
Segíti a Szociális és Egészségügyi Bizottság tevékenységét.
Környezetvédelmi és területfejlesztési igazgatás – építési hatósági feladatok ellátása.
Építésügyi hatósági községrendezési tervekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
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9. Intézi az üzletek működési engedélyével kapcsolatos feladatokat. Nyilvántartja az egyéni
vállalkozói igazolványokat, azok változásait.
PÉNZÜGYI SZÁMVITELI CSOPORT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátása.
Önkormányzati számviteli, ügyviteli munka szervezése, ellenőrzése.
Segíti a Pénzügyi Bizottság tevékenységét.
Pénzügyi, gazdasági ellenőrzések végzése.
Önkormányzati adóügyi feladatok ellátása.
Idegen tartozások beszedésével kapcsolatos feladatok
TB egészségügy feladatainak ellátása.
Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek költségvetésének
előkészítése, koordinálása, költségvetési beszámolók és előirányzat módosítása, valamint
költségvetés elemzésével kapcsolatos koordinálási és előkészítési feladatok végzése.
9. Az önkormányzat és intézményei bérszámfejtésével kapcsolatos feladatok ellátása.
10. Az alkalmazási okiratok elkészítése, személyi nyilvántartások.
12. Adó- és értékbizonyítványok kiállítása
13. Mezőőri járulék beszedése, nyilvántartása
14. Közcélú érdekeltségi hozzájárulás kivetése, beszedése, nyilvántartása.

CSOPORTRENDSZERBE NEM TARTOZÓ FELADATOK
1. A települési menedzser feladata az önkormányzati, térségfejlesztési, SAPARD, vállalkozói és
egyéb pályázati anyagok elkészítése, figyelemmel kísérése.
2. Belső ellenőr: az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi,
gazdasági ellenőrzése, valamint a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) belső ellenőrzése.
3. Számítógépes programozás: ezen belül a számítógépes programozást ellátó ügyintézői feladata a
Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) kezelésében lévő számítógép hálózat és az önkormányzat
által alapított és fenntartott költségvetési szervek nem oktatási célt szolgáló számítógépei és
programjai üzemeltetésével, fenntartásával szükség szerinti új programok készítésével,
követésével kapcsolatos feladatok ellátása.
4. Titkársági ügyintéző: testületi ülések adminisztrációs munkájának ellátása.
5. Építésügyi szakértő: az önkormányzat rendezési tervével és egyéb építésügyi hatósági feladatok
ellátásával kapcsolatos szakértői feladatok.
6. Művelődési felügyelő: Feladata az oktatási és közművelődési intézmények tevékenységének
koordinálása. Ezen belül:
- a képviselőtestület intézményirányító tevékenysége körébe eső önkormányzati döntések
előkészítése
- az éves költségvetést (zárszámadást) megalapozó szakmai feladatok koordinálása,
számítások ellenőrzése, elemzése (mutatószámok, óraszámok, létszám, stb.).
- megszervezi és összegyűjti a Hírmondóban megjelenő cikkeket, a szerkesztői ülést
összehívja, a kész anyagot a nyomdába eljuttatja, tájékoztatja a jegyzőt a feladatvégzést
akadályozó tényezőkről, gondoskodik arról, hogy a Fegyverneki Hírmondó feleljen meg
az SZMSZ 53. §. (1) bekezdésében megfogalmazott tartalmi követelményeknek.
7. Pénzügyi szervező: Költségvetés tervezéssel, végrehajtással, beszámolóval kapcsolatos feladatok.
Önkormányzati hitel ügyek intézése.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖRMÉNYESI
HIVATALÁBAN:
1. Pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátása.
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2. Önkormányzati számviteli, ügyviteli munka szervezése, ellenőrzése.
3. Segíti a Pénzügyi Bizottság tevékenységét.
4. Az önkormányzat költségvetésének előkészítése, koordinálása, költségvetési beszámolók és
előirányzat módosítása, valamint költségvetés elemzésével kapcsolatos koordinálási és
előkészítési feladatok végzése.
5. Ipari és kereskedelmi igazgatás
 közvilágítás üzemeltetéssel kapcsolatos előkészítő feladatok
 piaci viszonyok figyelemmel kisérése.
6. Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok előkészítése, közterület felügyelettel kapcsolatos
feladatok ellátása.
7. Közlekedési, hírközlési és vízügyi igazgatás:
 települési vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos
feladatok
 helyi vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz, belvíz védekezés

közlekedési hatósági feladatok ellátása.
8. Pénzgazdálkodáson kívüli vagyongazdálkodással, üzemeltetéssel és nyilvántartással kapcsolatos
feladatok ellátása.
9. Gondnoki teendők ellátása.
10. Kommunális igazgatási feladatok.

Földművelésügyi igazgatás
 állategészségügyi feladatok ellátása

növényvédelmi feladatok ellátása

növény egészségügyi, védekezési feladatok ellátása

közterület használat helyszíni ellenőrzése.

C.) A HELYETTESÍTÉSEK RENDJE
1. A jegyzőt az igazgatási csoportvezető helyettesíti Fegyverneken, Örményesen a csoportvezető.
2. Az igazgatási csoportvezetőt 04 ügyintéző I., a pénzügyi csoportvezetőt a 27 pénzügyi szervező
helyettesíti. Az örményesi 01csoportvezetőt a 04 titkársági előadó helyettesíti.
III. fejezet
Iktatás
Fegyverneken: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Örményesen: Fegyvernek
Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi Hivatala iktat.
Az iktatás elektronikusan történik.
Bélyegzők használata
1. A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) körbélyegzője az állam címerével ellátott ruggyanta
bélyegző, melynek felirata:
„a.) Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal”
b.) „Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Társadalombiztosítási kifizetőhely
Törzsszám: 720917”
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c.) „Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi Hivatala”

2. A jegyző által használt bélyegző:
„Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Jegyzője”
3. A bélyegző használatára a kiadmányozással rendelkező érdemi ügyintézést végző dolgozó
jogosult, aki felelős annak jogszerű használatáért.
4. Fentieken kívül a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) „Anyakönyvvezető Fegyvernek”,
„Anyakönyvvezető Örményes” és „Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Népességnyilvántartás” bélyegzőt használ, melyért a feladatot ellátó dolgozó felel.
5. A bélyegzőket évente egy alkalommal az igazgatási csoportvezető és az Örményesi
csoportvezető ellenőrzi.
6. Az önkormányzat bélyegzője az állam címerével ellátott ruggyanta bélyegző, melynek felirata:
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete”
7. A polgármester által használt bélyegző:
„Fegyvernek Nagyközség Polgármestere”
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata”

D.) PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ELLENŐRZÉS
Az önkormányzat és intézményei pénzügyi-, gazdasági ellenőrzése a Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltak szerint történik.
A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) belső ellenőre ellenőrzési terv szerint végzi:
I.
II.

Az intézmények ellenőrzését
A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) belső pénzügyi, gazdasági ellenőrzését.

Az éves ellenőrzési ütemterv összhangban készül az önkormányzatok pénzügyi bizottságai
ellenőrzési ütemtervével, melyek között párhuzamosság nem lehet.
Szükség esetén a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) belső ellenőre részt vesz a pénzügyi
bizottság ellenőrzési munkájában.
A bizottsági és a belső ellenőrzési rendszer kiegészítve működik egymás mellett.








a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, a költségvetési rendelet és
az önkormányzati egyéb gazdasági, pénzügyi vonatkozású rendeleteinek,
határozatainak betartását,
az operatív gazdálkodási feladatok végrehajtását,
a számviteli és bizonylati rend és fegyelem érvényesülését,
a költségvetési beszámolók valódiságát,
a szabályzatok meglétét, azok betartását,
a pénzgazdálkodást,
a tervezett és a teljesített feladatok összhangját.
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E.) EGYÉB

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

A társadalombiztosítási kifizetőhely vezetője a polgármester.
A polgármester minden hó első szerdán 8 – 12,00 óráig tart fogadónapot.
A köztisztviselők névre szóló munkaköri leírás alapján látják el feladatukat.
A munkakörre vonatkozó részletes leírások a jelen SZMSZ mellékletét képezik.
Az SZMSZ-t kapja: a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) valamennyi
dolgozója a képviselőtestületi jóváhagyást követő 30 napon belül.
6.) A Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. sz. melléklete tartalmazza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
köztisztviselői munkakörök meghatározását.

IV. fejezet

A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) munkaidőkeretére, munkaidő beosztására és
munkavégzésére vonatkozó szabályai
A./ A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) munkarendje
1.) A Polgármesteri Hivatalnál (Körjegyzőség) a munkaidő heti 40 óra
hétfőtől csütörtökig 8 – 16,30 óráig
pénteken
8 – 14,00 óráig
2.) A munkaközi szünet naponta 30 perc, melyet munkaidőn belül kell kiadni.
3.) A munkaközi szünet ideje alatt telefonügyeletet biztosítani kell.
4.) Hétköznap munkaidőn kívül, pihenő- és ünnepnapokon, munkaszüneti
napokon családi eseményekhez kapcsolódó anyakönyvi, katasztrófa körébe eső
államigazgatási szolgáltatások az igényeknek megfelelően láthatók el.
Az ügyfél mulasztása esetén azonban ugyanezen rendezvényt a következő
alkalommal munkaidőben kell megtartani.
B./ Az ügyfélfogadás rendje
hétfőn:
kedden:
szerdán:
csütörtökön:
pénteken:

8 – 12.00 és
13 - 16,30 óráig
8 – 12,00 óráig
8 – 12,00 és
13 – 16,30 óráig
ügyfélfogadás nincs
8 – 12,00 óráig tart.

C./A munkavégzésre vonatkozó szabályok
1.) A köztisztviselő köteles a munkaköri leírásában foglalt feladatokat
maradéktalanul ellátni.
2.) Ügyfélfogadási idő alatt az ügyfelek ügyeit maradéktalanul el kell látni. Ha az
illetékes ügyintéző távol van (pl.: szabadság, táppénz, stb.), a helyettesítéseket
biztosítani kell. E célból a munkaköri leírások tartalmazzák a helyettesítések
rendjét.
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3.) A köztisztviselő ügyfélfogadási időben nem hagyhatja el Polgármesteri Hivatal
(Körjegyzőség)i helyiségét, ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben pedig
csak Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)i ügyek intézésére hagyhatja el
Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)i helyiségét.
4.) Ügyfélfogadási időn kívül csak rendkívüli esetben végezhető ügyintézés,
amikor a vidékről érkező ügyfeleket és a pénztári befizetéseket kell biztosítani.
D.) Az SZMSZ mellékletei
Az ágazati jogszabályokban elrendelt SZMSZ mellékleteit a polgármesterek, illetve a jegyző
adja ki.
E.) Értekezletek rendje
1. A polgármester hetente tart vezetői értekezletet a jegyző és a csoportvezetők részvételével. A
vezetői megbeszélésen a polgármester által esetenként megbízott más személyek is részt
vesznek.
2. A jegyző és a csoportvezetők szükség szerint tartanak feladategyeztető megbeszéléseket.
3. A polgármester a hivatal dolgozói részére szükség szerint, de évente legalább egy
munkamegbeszélést hív össze. A munkamegbeszélés csak rendkívüli esetben eshet egybe
ügyfélfogadási idővel.
4. A csoportok hetente adatszolgáltatást készítenek főbb tevékenységükről.

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

4. napirend: Szapárfalui Óvoda felújításához hitel felvételről szóló határozat módosítása.
előadó: polgármester

Kérdés, észrevétel nincs, a képviselők 9 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják és a
következő két határozatot hozzák:
179/2009.(IX.2.) sz.

önkormányzati határozat

Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos 139/2009.(VI. 25. ) számú határozattal
módosított 49/2009. (III.26.) számú határozat módosítására
A 139/2009.(VI. 25. ) számú határozattal módosított 49/2009 (III.26.) számú
határozat 2. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó
12.987.000 Ft összegben, az Óvoda infrastruktúra fejlesztésére (Szapárfalui
óvoda öltöztető, mosdó, foglalkoztató helyiség felújítása) az alábbiak
szerint:

Pályázati forrás (80 %)
Saját erő (20% )
MINDÖSSZESEN:

E határozatról értesülnek:

Összesen
9.990.000 Ft
2.997.000 Ft
12.987.000 Ft”
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1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Pénzügyi csoport vezető
5.) Pénzügyi szervező
6.) Település manager

180/2009.(IX.2.) sz.

önkormányzati határozat

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2.348 eFt fejlesztési
hitel felvételét jóváhagyja.
2.) A hitel célja a szapárfalui óvoda egység öltöztető-, mosdó-, foglalkoztató helyiség
felújítása
3.) A hitel futamideje 3 év, 5 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2012. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen
határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke
jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
6.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP NYRT. javára engedményezi az időarányosan képződő
helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) OTP NYRT.
5.) Pénzügyi csoport vezető
6.) Pénzügyi szervező
7.) Település manager
Napirend után:
Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a településközpont egy szakaszának
műszaki átadása megtörtént a mai napon, sok apró hibával.
Sajnos a központban a szélrózsa táblát még nem szállították le.
Az Orvosi Rendelő felújítására beérkezett pályázatok bontása megtörtént. A közbeszerzési törvény új
módosításával lehetőség van hiánypótlásra. Egy pályázó élt is ezzel a lehetőséggel és közölte, hogy a
hiányzó adatokat pótlólag terjeszti be. Ez nem éppen szerencsés, mert a pályázó kihasználhatja a
lehetőséget, hogy a szükséges dokumentációt csak akkor csatolja be, ha esélyt lát a pályázat
befogadására.
Nida Imre: a járdaépítésnél még vannak befejezetlen munkák, balesetveszélyes pl. a padka hiánya, a
tűzoltószertárnál is nagyon rosszul van megoldva a járda.
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Huber Ferenc polgármester: A járda padkák folyamatosan készülnek. A tűzoltószertárnál is valamilyen
megoldást kell találni, de ez nem tartozik a beruházáshoz.

Huber Ferenc polgármester megköszöni a munkát és az ülést bezárja.

kmft.
Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Ambrus Dénes
jegyzőkönyv hitelesítő
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete, Örményes
Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. szeptember 2-i
együttes üléséről.
Helye: Örményes községháza
Jelen vannak:
Fegyvernek Képviselőtestületéből: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Bognár Zoltán,
Herman József, Hillender Györgyné, Huber Ferenc, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tűhegyi
Julianna
Örményes Képviselőtestületéből: Fehér Éva, Fürj Jánosné, Kovácsné Szabó Mária

Matastik József, Czeglédi Jánosné, Papp István, Posta Péter, Török Csaba,
Kuncsorba Képviselőtestületéből: Ács Gyuláné, Balogh József, Gelléné Tokai Erzsébet,
Kerepesi Ádámné, Papp Elvira, Rédai János
valamint Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző, Dr.Ondok László aljegyző (Kuncsorba
részéről), Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolgáltatási Központ igazgatója,

Török Csaba polgármester üdvözli a jelenlévőket, megállapítja, hogy a fegyverneki
képviselőtestületből 9 fő, az örményesi képviselőtestületből 8 fő, a kuncsorba képviselőtestületből
6 fő jelen van, mindhárom testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Ambrus Dénest, Kovácsné Szabó Máriát és Kerepesi Ádámnét kéri fel.
A képviselők a meghívó szerinti napirendek tárgyalásával egyetértenek.

1. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosítása.
előadó: Huber Ferenc polgármester
A napirendi anyaggal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs,
 fegyverneki képviselők 9 igen szavazatával,
 az örményesi képviselők 7 igen szavazatával, 1 nem szavazattal
 a kuncsorbai képviselők 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

175/2009.(IX.2.) sz.

önkormányzati határozat

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete a
162/2005. (VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott és a
155/2005. (VIII.25.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29.), 32/2008. (III.27.),
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121/2008. (VI.26.), 134/2008. (VIII.28.), 23/2009. (II 29.), és a 123/2009.
(VI.11.) sz. önkormányzati határozattal módosított Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja 2009. szeptember 1-i hatállyal:
Az Alapító Okirat 4/d. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„d.) gyógypedagógiai ellátás:
d.1) A többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű SNI a)
(beszédfogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő), SNI b) (a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő), valamint a beilleszkedési,
magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulók ellátása.
d.2) Az eltérő tantervű oktatás szerint oktatható SNI a) (enyhe fokban
értelmi fogyatékos) tanulók ellátása az általános iskola 1-8.
évfolyamán.”
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestületek tagjai

2. napirend: Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
előadó: Huber Ferenc polgármester
Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy a fegyverneki képviselőtestület tagjai az augusztus 27-i
ülésen első olvasatban már tárgyalták az anyagot, ami a következő pontosításokkal, kiegészítésekkel
került most a képviselők elé:
 A koncepció címéből kimaradt a „szociális” szó.
 A tartalomjegyzék pontosítása.
 A 6. oldalon „Másrészt a településen 7 vállalkozás működik” mondat törlése.
 7. oldalon az „Összefoglalva” alcím alatti szöveg pontosítása.
 IX. fejezetben lévő táblázatban a „fejlesztés költsége” oszlop törlése és a „fejlesztés forrása” c.
oszlop első rovatban az „államháztartáson kívüli forrás” szöveg beírása.
 Határozati javaslat kiegészítése:
1.) A 32/2005.(III.31.) sz.határozattal elfogadott Fegyvernek Önkormányzat
Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció hatályon kívül helyezése.
2.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja a törvényben
megszabott feladatokon túl:




hajléktalanok elhelyezésére szolgáló 2 db lakás fenntartását,
enyhén fogyatékkal élők nappali ellátását és
2 idősek klubja fenntartását.

Gelléné Tokai Erzsébet: kuncsorbai képviselő: a koncepcióban olvastuk, hogy nálunk is számottevő
a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek száma, akinek szükségük lenne pszichológus segítségére,
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ez nálunk nem megoldott. Az anyagban szerepel, hogy Fegyverneken van ilyen szakember. Mivel egy
társulásban működtetjük az intézményeinket, nem tudja megoldható-e, hogy a családsegítő szolgálat
igénybe tudná venni a pszichológust. Ennek szükségességét alátámasztja az is, hogy egyre több a
védelembe vett gyermekek száma, akiknek szüleinél szükség van segítségre.
Barta Józsefné igazgató: Tájékoztatja a testületet, hogy Fegyvernek Nagyközség rendelkezik
Szolgáltatástervezési Koncepcióval, felülvizsgálata az időközben létrejött intézményfenntartó társulás
létrejötte miatt most készült el. Örményes és Kuncsorba településeknek nem kötelező a
lakosságszámuk alapján a koncepció készítése, de mikro-térségi szinten el kell készíteni.
Örményesen a kötelező alapellátások biztosítottak, önként vállalt feladat a családsegítés és az
időskorúak nappali ellátása.
A társulást megelőző évekhez viszonyítva növekedett az étkezésben résztvevők száma és egyre többen
igénylik a házhozszállítást, amelynek oka a település szerkezetében keresendő: megjelenik a ’tanya”
szerű gondozás, mind az étkeztetésben, mind a házi segítségnyújtásban.
A mikro-térségben Örményesen 1 fő jogszabálynak megfelelően kiképzett helyettes szülő van, a
szolgáltatást viszont csak a Közigazgatási Hivatal általi működési engedéllyel lehet működtetni. A
szolgáltatás működésének a problémája finanszírozási problémák miatt nem megvalósítható. A
helyettes szülő csak akkor kap járandóságot, ha gyermek van nála, az Önkormányzat viszont az ellátott
gyermekek száma után kap normatívát.
Török Csaba polgármester: Örményesen nincs szenvedélybeteg?
Jól értelmezi, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál normatív támogatás igénylésére nincs
lehetőség?
Örvendetes, hogy Örményesen pozitív a beköltözés, elköltözés aránya. Jónak, érzékenynek tartja az
anyagot.
Barta Józsefné igazgató: A szenvedélybetegekre vonatkozó adatot az orvosi rendelőből kapta.
Hozzáteszi az tekinthető szenvedélybetegnek, aki a rendelőben nyilván van tartva, és kezelésre jár.
Valószínű sokkal több beteg van, mint aki kezelésre jár.
Létszámhoz kötött (10.000 fő) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatív támogatása, melyet a
mikro-térség nem ér el.
Fürj Jánosné alpolgármester: Nem érti miért kötik létszámhoz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
létrehozását, véleménye szerint ott kellene létrehozni, ahol szükség van rá. Pozitív dolgokat hallott
róla, ahol létrehozták, ott jól működik és hasznos.
Véleménye szerint Örményesen is van szenvedélybeteg, jó lenne ha a gondozási központ megpróbálná
felkutatni ezeket az embereket felajánlva segítségüket.
Az előterjesztést jónak, tartalmasnak tartja, javasolja a Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadását.
Füleki Ágnes intézményvezető: Tájékoztatja a testületeket, hogy szeptember közepétől indul egy nagy
átfogó felmérés, melynek során reméli mindenkit megtalálnak és tudnak segítséget nyújtani.

Török Csaba polgármester szavazásra teszi fel az anyagot, melyet
 fegyverneki képviselők 9 igen szavazatával,
 az örményesi képviselők 8 igen szavazatával,
 a kuncsorbai képviselők 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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176/2009.(IX.2.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba Intézményfenntartó
Szolgáltatástervezési Koncepciójáról

Mikro-térségi

Társulás

Szociális

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete a FegyvernekÖrményes-Kuncsorba Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepcióját e határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2.) Egyidejűleg a 32/2005.(III.31.) sz.határozattal elfogadott Fegyvernek
Önkormányzat Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció hatályát veszti.
3.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja a törvényben megszabott

feladatokon túl:
 hajléktalanok elhelyezésére szolgáló 2 db lakás fenntartását,
 enyhén fogyatékkal élők nappali ellátását és
 2 idősek klubja fenntartását
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
Török Csaba, Örményes polgármestere
Rédai János, Kuncsorba polgármestere
Huber Ferenc, Fegyvernek polgármestere
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestületek tagjai

Török Csaba polgármester megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 16 órakor bezárja.
kmft.

Török Csaba
polgármester

Huber Ferenc
polgármester

Rédai János
polgármester

Kovácsné Szabó Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Ambrus Dénes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kerepesi Ádámné
jegyzőkönyv hitelesítő

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
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