JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2009.május 27-én
képviselőtestületi ülésről.

du.14.00

órai

kezdettel

megtartott

rendkívüli

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Gál Tiborné képviselő
Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön Levente Gergely, Medve Éva, Pádár
István képviselők (8 fő)
Igazoltan távolmaradt: Meggyes Attiláné alpolgármester,
Magyar Vilmosné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző,
Toldi Ernő CsCKÖ elnöke
Morvai István polgármester:
Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10
képviselő közül 8 fő megjelent.
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot
tárgyalják meg:
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett
javaslatra az alábbi határozatot hozza:
25/2009.(V.27.)önkorm. képv.test. határozat:
1./ Pályázati lehetőségek megbeszélése, döntéshozatal (Petőfi út és járda felújítása)
Előadó: Morvai István polgármester
2./ Indítványok, bejelentések
1.napirendi pont tárgyalása.
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy pályázati lehetősége van az
önkormányzatnak önkormányzati útra és járdára az Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács felé. 2006-ban már nyújtottak be ilyen pályázatot a Csány, Petőfi
útra és járdára. Sajnos akkor az eredménytelen lett. Mivel a testület terveiben azóta
is szerepel ezen út és járda felújítása kéri a testület tagjait, hogy az általa ismertetett
pályázati feltételekkel – a tanács által kiírt pályázat – támogassa a pályázaton való
részvételt.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott szavazásra teszi fel a kérdést.

A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat
hozza:
26/2009( V. 27. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat:
Csányi Képviselőtestület ülésén úgy határozatott, hogy az Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT támogatására pályázatot
nyújt be.
A pályázat tárgya Csány, Petőfi út felújítása (TEUT).
A fejlesztés megvalósulási helye: Csány
A fejlesztés forrásösszetétele:
Adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Igényelt támogatás
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:

2009.év
10.582.506
------14.613.936
--------------25.196.442

A képviselőtestület a 2009.évi saját forrás
összegét az 1/2009.(II.10.)sz.
rendeletében a 7.sz.mellékletében foglaltak alapján és a tartalékkeret terhére
biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: folyamatos, 2009.december 31.
Felelős: Morvai István polgármester

27/2009( V. 27. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat:
Csányi Képviselőtestület ülésén úgy határozatott, hogy az Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatására pályázatot nyújt
be.
A pályázat tárgya Csány, Petőfi úti járda felújítása (TEKI).
A fejlesztés megvalósulási helye: Csány
A fejlesztés forrásösszetétele:
Adatok Ft-ban
Megnevezés

2009.év

Saját forrás
Hitel
Igényelt támogatás
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:

2.907.612
------8.722.834
--------------11.630.446

A képviselőtestület a 2009.évi saját forrás
összegét az 1/2009.(II.10.)sz.
rendeletében a 7.sz.mellékletében foglaltak alapján és a tartalékkeret terhére
biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: folyamatos, 2009.december 31.
Felelős: Morvai István polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések

Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzat által 2008-ban
lefolytatott közbeszerzési eljárások éves összesítőjét 2009. május 31-ig kell a
Közbeszerzések Tanácsának megküldeni. A 2008-ben nyílt közbeszerzési eljárás
keretében került sor az önkormányzat két évre vonatkozó élelmiszer beszerzéseire.
Ennek értéke 16,4 millió forint volt. Más közbeszerzési eljárásra nem került sor. Kéri
a testületet, hogy változtatás, módosítás nélkül fogadja el az éves összesítő
jelentést.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat
hozza:
28/2009.(V.27.)sz.önkorm.képv.test.határozat:
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyta az
ezen jegyzőkönyv 1.sz.mellékletét képező, a Közbeszerzésekről szóló 2003.évi
CXXIX tv. 16.§. (1)bek. alapján elkészített éves statisztikai összegzést Csány
község önkormányzata 2008.évi közbeszerzései vonatkozásában.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert ezen statisztikai összegzésnek a
Közbeszerzések Tanácsa Közgazdasági Elemző Csoportjának való megküldésre
(1024.Budapest, Margit krt. 85.).
Határidő: 2009.május 31.
Felelős: Morvai István polgármester és
Dr.Balázs László jegyző

Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2008. CV.tv. értelmében a Lőrinci
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának felülvizsgálata
megtörtént,
de
az
intézményfenntartó
társulás
szerint
a
társulás
tagönkormányzatainak meg kell ezt tárgyalni. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a
képviselőtestület tagjai a határozat-tervezettel együtt megkapták. Kéri, hogy ezt
változtatás, módosítás nélkül fogadják el. Kéri továbbá, hogy az így módosított
alapító okirat egységes szerkezetben ezen jegyzőkönyv 2.sz.mellékletét képezze.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:

29/2009.(V.27.)sz.önkorm.képv.test.határozat:
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása
Csány község Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést megismerte.
A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását a következők szerint elfogadja:
1. Az alapító okirat ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK része új elnevezésre Preambulum - változik és kiegészül egy bekezdéssel:
„- az intézmény fenntartója – Lőrinci Város Önkormányzata gesztorságával – 2008. január
1-jétől a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti intézményt Fenntartó Társulás.”
2. Az alapító okirat 1.1. pontjának számozása 1. pontra, „az intézmény neve” „a
költségvetési szerv neve” elnevezésre változik.
3. Az 1.2 Az intézmény alapítójának neve és címe a 11. pontba kerül: „az alapító neve és
címe” elnevezéssel.
4. Az 1.3. „Az intézmény fenntartójának neve és címe: Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.” a 12.
pontba kerül és a következőre változik:
A fenntartó neve: A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti intézményt Fenntartó Társulás
A gesztor önkormányzat neve, címe:
Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
5. Az 1.4. számozás 6. pontra, „az intézmény működési területe” „a költségvetési szerv
működési köre” elnevezésre változik és kiegészül az alábbi táblázattal:
6.
A társulás által ellátott feladatok

működési terület:

családsegítés
gyermekjóléti szolgálat
védőnői szolgálat
Ápoló-gondozó otthoni és
rehabilitációs intézményi ellátás,
Idősek otthona
házi segítségnyújtás
szociális étkeztetés
nappali szociális ellátás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szociális, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek

Apc, Lőrinci, Rózsaszentmárton,
Zagyvaszántó
Apc, Heréd, Hort, Lőrinci,
Lőrinci
Lőrinci

Lőrinci, Rózsaszentmárton,
Zagyvaszántó
Lőrinci
Lőrinci
Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan,
Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci,
Nagykökényes, Petőfibánya,
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó
Lőrinci

7. Új pontként bekerül: 2. A költségvetési szerv rövid neve: SZEGYI
8. A 2.1. pontban szereplő: „Az intézmény típusa: integrált intézmény” a 14. pontba
kerül.
9. A 2.2 pontban szereplő „Az intézmény jogállása: önálló jogi személy” a 13. pontba
kerül és „A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy” szövegre változik.
10. A 2.3. az intézmény székhelye pont helyett a 3. pontba kerül a költségvetési szerv
székhelye.
11. A 2.4. „Az intézmény telephelye és címe” a 15. pontba kerül és „az intézmény
telephelyeinek címe” elnevezésre változik.
12. Az intézmény ágazati azonosítói a 2.5. pont helyett a 4. pontba kerülnek.
13. A 2.6. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon a 16. pontba kerül és „a
költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon” elnevezésre változik.
14. A 2.7. számozása 17. pontra, „az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog”
szövegrész „a vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrészre változik.
15. Az 5. pontba a következő új szöveg kerül:
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Szt. 56 §-a, a Gyvt. 94. és 94/A. §-a valamint az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152. §-ának figyelembevételével a
8690 Egyéb humán- egészségügyi ellátás
8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

16. A 2.8. Az intézmény alaptevékenysége és a 2.9. Az intézmény szakosított ellátási
tevékenysége az 5.1. pontba kerül.
A korábbi szakfeladatok ellátásában változtatás nem történik.
Az alapító okiratba az alábbi táblázat kerül, amely a szakfeladatokat tartalmazza a
2009. július 1-je és 2009. december 31. közötti állapotnak megfelelően, valamint
2010. január 1-jét követően:
8690 Egyéb humán- egészségügyi ellátás
2009. július 1. – 2009. december 31.
85129-7 Védőnői szolgálat
Az egészségügyi alapellátás részeként a
családok egészségének megőrzése, segítésére
irányuló preventív tevékenység, valamint a
betegség kialakulásának, az egészségromlás
megelőzése
érdekében
végzett
egészségnevelés.
A védőnő gondozási tevékenységét azon
családok körében végzi, ahol várandós és
gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú
gondozott, 7-18 éves, oktatási intézményben
tanuló és az oktatási intézményekbe nem járó,
otthon gondozott tanköteles korú gyermek él.

2010. január 1-jétől
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
A
gyermekvállalás
optimális
körülményeinek elősegítése céljából az anya
fogamzás előtti gondozásával, a genetikai
tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti
gondozással, a családtervezési ismeretek és a
fogamzásgátló módszerek megismertetésével,
valamint a nők fokozott védelméhez
szükséges
összetett
megelőzési
tevékenységgel, egészségvédelemmel, illetve
a 0–6 éves korú gyermekek gondozásával
kapcsolatos tevékenység.
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás
A kiskorúak harmonikus testi és lelki
fejlődését
elősegítő
egészségneveléssel,
szűrővizsgálatokkal,
védőoltásokkal,
a
pályaválasztási tanácsadás egészségügyi
feladataival,
a
beiskolázás
előtti
vizsgálatokkal és a további szakmai
alkalmassági vizsgálatokkal, a veleszületett
rendellenességgel élők és a fogyatékos
kiskorúak lelki gondozásával, fokozott
ellenőrzésével és a közösségbe történő
beilleszkedésük segítésével, a sporttal
összefüggő
feladatok
ellátásával,
a
harmonikus
fejlődést
veszélyeztető
körülmények kiküszöbölésével, járványügyi
intézkedésekkel,
iskola-egészségügyi
ellátással, valamint a 6–18 éves tanulók
gondozásával kapcsolatos tevékenység.
869041

8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása
2009. július 1. – 2009. december 31.
2010. január 1-jétől
85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és reha- 873011 Időskorúak tartós bentlakásos
bilitációs intézményi ellátás
szociális ellátása
Az egészségi állapota, valamint
Idősek otthona
Az idősek otthonában az Szt. 68/A. § (3) szociális helyzete miatt önmaga ellátására
bekezdésében
meghatározott
gondozási nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes,

szükséglettel rendelkező, de rendszeres
fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést
nem
igénylő,
a
rá
irányadó
öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el,
illetve a 18 életévét betöltött, betegsége vagy
fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni
nem képes személy.
Az intézménybe felvehető ellátottak száma:
20 fő

napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban
meghatározott egyéb körülményeken alapuló
gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres
fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést
nem
igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött
személy (ideértve azt a 18. életévét betöltött,
betegsége vagy fogyatékossága miatt
önmagáról gondoskodni nem képes személyt
is, akinek ellátása más formában nem
biztosítható) tartós ellátásával kapcsolatos
feladatok.
Az intézménybe felvehető ellátottak száma:
20 fő

8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
2009. július 1. – 2009. december 31.
2010. január 1-jétől
85326-6 Nappali szociális ellátás
881011 Idősek nappali ellátása
Idősek klubja – férőhelyek száma: 20 fő
A saját otthonukban élő, idős koruk
Napközbeni tartózkodás, étkezés, társas miatt szociális és mentális támogatásra
kapcsolatok, valamint alapvető higiéniai szoruló, önmagukról való gondoskodásra
szükségletek kielégítése.
részben képes személyek intézményi
napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatok.
Idősek klubja- férőhelyek száma: 20 fő
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
2009. július 1. – 2009. december 31.
2010. január 1-jétől
85324-4 Gyermekjóléti Szolgáltatás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermek testi, lelki egészségének,
A gyermek testi, lelki egészségének,
családban történő nevelésének elősegítése, családban történő nevelésének elősegítése,
veszélyeztetettségének megelőzése, megszün- veszélyeztetettségének
megelőzése,
tetése, a családból kiemelt gyermek vissza- megszüntetése, a családból kiemelt gyermek
helyezésének elősegítése.
visszahelyezésének elősegítése.
8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
2009. július 1. – 2009. december 31.
2010. január 1-jétől
85325-5 Szociális étkeztetés
889921
Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a
A koruk, egészségi állapotuk,
szociálisan rászorultaknak a legalább napi fogyatékosságuk,
pszichiátriai
vagy
egyszeri
meleg
étkeztetésről
való szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk
gondoskodás, akik azt önmaguk illetve miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés
jelleggel nem képesek biztosítani.
biztosítására nem képes személyeknek
nyújtott legalább napi egyszeri meleg
étkezésével kapcsolatos tevékenység.
85323-3 Házi segítségnyújtás
889922
Házi segítségnyújtás
A szolgáltatást igénybe vevő személy
A legfeljebb napi 4 órás gondozási
saját
önálló
életvitelének
fenntartása igényű személy részére nyújtott, alapvető

érdekében szükséges ellátás biztosítása saját gondozási, ápolási feladatokat, önálló
lakókörnyezetében.
életvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést, a
vészhelyzetek
kialakulásának
megelőzésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást magában foglaló házi
segítségnyújtással kapcsolatos tevékenység.
85323-3 Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
célja a saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és a szociális helyzetük miatt
rászoruló időskorúak, vagy fogyatékkal élő
személyek biztonságérzetének erősítése,
részükre 24 órás állandó felügyelet
biztosítása.
A jelzőrendszer segíti a biztonságos életvitelt,
krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást
igénybevevő személyeknél történő gyors
megjelenésre és segítségnyújtásra.

889923

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
A saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő
használatára képes személyek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott
ellátással kapcsolatos tevékenység.

85324-4 Családsegítés
A szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok
számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.

889924 Családsegítés
A szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek és családok
számára az ilyen helyzethez vezető okok, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott
szolgáltatással
kapcsolatos
tevékenység.
Hivatásos gondnok foglalkoztatása.

5.2. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:
2009. július 1. – 2009. december 31.
75195-4 Szociális, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
-

Hivatásos gondnok foglalkoztatása.

2010. január 1-jétől
890509 Egyéb máshová nem sorolható
közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

Foglalkoztatási Információs Pont működtetése
az Észak-magyarországi Regionális
Foglalkoztatási Információs Pont működMunkaügyi
Központtal kötött megállapodás
tetése az Észak-magyarországi Regionális
alapján.
Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján.

17. Az alapító okirat 2.11. pontja 5.3. pontra, „Az intézmény vállalkozási tevékenysége”
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége” elnevezésre változik.
18. A 2.12. pont 9. pontra változik,
„Az integrált intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az integrált intézmény élén intézményvezető áll, aki magasabb vezetői beosztású
közalkalmazott.
Az intézményvezetőt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános
pályázati eljárás keretében - a Társulási Megállapodás 11.1. pontja szerint - Lőrinci
Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.
Az intézményvezető felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával
kapcsolatos ügyekben - a Társulási Megállapodás 11.1. pontja betartásával - a
képviselő-testület jár el. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja”
szöveg helyére a következő lép:
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény élén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3/A. § (2) bekezdés
b) pontja alapján – kinevezett magasabb vezető áll, az intézményben betöltött
munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezéssel.
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti intézményt Fenntartó Társulás létrehozására
vonatkozó társulási megállapodás 11.1. pontja alapján a társult önkormányzatok
polgármestereinek véleményét ki kell kérni a közös intézmény vezetője kinevezése
és felmentése esetén. Az intézmény vezetőjét a gesztor önkormányzat képviselő
testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Lőrinci Város
Polgármestere gyakorolja.”
18. A 3.1. „Az intézmény gazdálkodása és finanszírozása: az intézmény besorolása a
gazdálkodás megszervezésének módja szerint: önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv. Az intézmény besorolása az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából: - teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Költségvetését
évente a fenntartó állapítja meg és hagyj jóvá.”
a 8. pontba kerül és a következőre változik:
„A költségvetési szerv típusa, jogállása
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
A közszolgáltató szervfajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
19. A 3.2. Az intézmény törzsszáma, adószáma , számlaszáma nem kötelező tartalmi
elem, ezért törlésre kerül az alapító okiratból.
20. Az alapító okirat új, 10. ponttal egészül ki:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:

A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyáról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik.
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti intézményt Fenntartó Társulás létrehozására
vonatkozó társulási megállapodás 11.1. pontja alapján az érintett települések
polgármestereinek véleményét ki kell kérni a működési területükön feladatot ellátó
munkavállaló megbízása, kinevezés és felmentése esetén.
A Megállapodás 11.2. pontja alapján az intézmény közösen foglalkoztatott
közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói hatásköröket az intézményvezető
gyakorolja.
21. A hatálybalépés a 18. pontban a következő új rendelkezést tartalmazza:
„A költségvetési szerv besorolása 2009. július 1-jétől, az új szakfeladatrend 2010.
január 1-jétől hatályos.”
Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Lőrinci város jegyzője
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestületnek, hogy a 2008. évi CV.tv. rendelkezései alapján
szükségessé vált a Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény
alapító okiratának módosítása is.
Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a képviselőtestület tagjai a határozat-tervezettel
együtt megkapták. Kéri, hogy ezt változtatás, módosítás nélkül fogadják el. Kéri
továbbá, hogy az így módosított alapító okirat egységes szerkezetben ezen
jegyzőkönyv 3.sz.mellékletét képezze.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:

30/2009.(V.27.)sz.önkorm.képv.test.határozat:
Csány Község. Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja úgy,
hogy a módosítás 2009. június 1-jén lépjen hatályba:
1) Az alapító okirat „Általános rendelkezések” pontjának új elnevezése: „Preambulum”;
2) A 2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Az intézmény alapítója, fenntartója:
2.1. Az intézmény alapítója:

Hatvan Város Önkormányzata
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
2.2. Az intézmény fenntartója:
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
A társulásban résztvevő önkormányzatok neve, székhelye:
Boldog Község Önkormányzata, 3016 Boldog, Kossuth L. u. 8.
Csány Község Önkormányzata, 3015 Csány, Kossuth L. u. 2.
Hatvan Város Önkormányzata, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Heréd Község Önkormányzata, 3011 Heréd, Rákóczi u. 39.
Kerekharaszt Község Önkormányzata, 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.
Nagykökényes Község Önkormányzata, 3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37.
A társult önkormányzatok gesztora:
Hatvan Város Önkormányzata
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.”;
3) Az 5. pontban „Az intézmény önálló névhasználatra jogosult szervezeti egységeinek”
megnevezés „A költségvetési szerv szervezeti egységei és címük” megnevezésre módosul;
4) A 6. pont táblázatának második oszlop, negyedik sora kiegészül „Kerekharaszt” település
megnevezésével;
5) A 7. pontban az „Intézmény működése” elnevezés helyett „A költségvetési szerv
vezetőjének kinevezési rendje” lép, és a szövegrész utolsó előtti két mondata törlésre kerül
(„A vezető beosztású szakmai vezetőket az intézményvezető bízza meg. Az intézmény
tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint saját Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján működik.”);
6) Az alapító okirat kiegészül az alábbi új 8. ponttal, amely a költségvetési szerv
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyról rendelkezik:
„8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyáról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Korm rendelet.”;
7) Az alapító okirat kiegészül az alábbi új 9. ponttal, amely a költségvetési szerv
jogszabályban meghatározott közfeladatairól rendelkezik:
„9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai:

Egészségügyi alapellátás
A hely önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése alapján,
valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének d) és
e) pontjaiban meghatározottak alapján a védőnői szolgálat, anya-, gyermek- és
csecsemővédelem, iskola-egészségügyi ellátás.
Gyermekjóléti szolgálat
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1415. §-a alapján.
Bölcsődei ellátás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §
(3) bekezdése alapján.
Szociális alapellátás
A hely önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése alapján,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §a, 63. §-a és 64. §-a alapján családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali
szociális ellátás és egyéb szociális ellátás (támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása).
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül”;
8) Az alapító okirat kiegészül az alábbi új 10. ponttal, amely a költségvetési szerv típusáról
rendelkezik:
„10. A költségvetési szerv típusa:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, az ellátott egészségügyi feladatok tekintetében
közintézet.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv”
9) A jelenleg hatályos alapító okirat 8. pontja az „Intézmény tevékenysége” törlésre kerül és
helyébe, a 11. pontban az alábbi szövegrész lép:
„11. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő, és vállalkozási tevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
A költségvetési szerv alaptevékenysége:

2009. június 1. – 2009. december 31.

2010. január 1-jétől

85129-7
Védőnői Szolgálat
A

869041
Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás

Védőnői Szolgálat feladata - az
egészségügyi alapellátás részeként - az Védőnői Szolgálat
egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. Védőnői Szolgálat működtetése A
A családok egészségének megőrzése, a
Védőnői Szolgálat feladata - az
betegség kialakulásának megelőzése,
egészségügyi alapellátás részeként - az
valamint az egészség helyreállítása
egészségnevelés, tanácsadás és
céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő,
gondozás. A családok egészségének
gondozási tevékenységét.
megőrzése, a betegség kialakulásának
megelőzése, valamint az egészség
helyreállítása céljából fejti ki
tanácsadó, egészségnevelő, gondozási
tevékenységét.

85191-2
Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem:
Iskola-egészségügyi Szolgálat
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
Anyatejgyűjtő Állomás
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az
Ifjúság-egészségügyi
Szolgálat
alapfeladata az iskolás korosztály (3-18
éves) pszichés és szomatikus fejlődésének
rendszeres figyelemmel kísérése, akut
egészségügyi
ellátása.
A
tanulók
egészségügyi ellátásán kívül környezetegészségügyi,
élelmezés-egészségügyi,
balesetvédelmi,
egészségnevelési
és
pályaválasztási tanácsadási feladatokat is
végez.
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet
anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló
csecsemők szükség szerinti anyatejjel való
ellátása.

869041
Család- és
gondozás

nővédelmi

egészségügyi

A 3-6 év közötti korosztály pszichés és
szomatikus fejlődésének rendszeres
figyelemmel
kísérése,
akut
egészségügyi ellátása a következő
bekezdésben említésre kerülő Iskolaegészségügyi Szolgálat alapfeladatai
közé tartozik.
869042
Ifjúsági-egészségügyi gondozás:
Iskola-egészségügyi Szolgálat
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az
Ifjúság-egészségügyi
Szolgálat
alapfeladata az iskolás korosztály (6-18
éves)
pszichés
és
szomatikus
fejlődésének rendszeres figyelemmel
kísérése, akut egészségügyi ellátása. A
tanulók egészségügyi ellátásán kívül
környezet-egészségügyi,
élelmezésegészségügyi,
balesetvédelmi,
egészségnevelési és pályaválasztási
tanácsadási feladatokat is végez.
869041
Család-

és

nővédelmi

egészségügyi

gondozás:
Anyatejgyűjtő Állomás
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a
többlet anyatej gyűjtése, valamint a
rászoruló csecsemők szükség szerinti
anyatejjel való ellátása.

85321-1
Bölcsődei ellátás

889101
Bölcsődei ellátás

Az alapellátás keretében alaptevékenységként Az
alapellátás
keretében
napközbeni ellátást nyújt a gyermekek
alaptevékenységként
napközbeni
számára. Feladata a három éven aluli
ellátást nyújt a gyermekek számára.
gyermekek
gondozása-nevelése,
Feladata a három éven aluli gyermekek
harmonikus testi-szellemi fejlődésének
gondozása-nevelése, harmonikus testisegítése az életkori és egyéni sajátosságok
szellemi fejlődésének segítése az
figyelembevételével. A bölcsődébe a
életkori és egyéni sajátosságok
gyermek húszhetes korától harmadik
figyelembevételével. A bölcsődébe a
életévének, illetve annak az évnek
gyermek húszhetes korától harmadik
december 31-éig vehető fel, amelyben
életévének, illetve annak az évnek
harmadik életévét betölti. Ha a gyermek a
december 31-éig vehető fel, amelyben
harmadik életévét betöltötte, egyéni
harmadik életévét betölti. Ha a
elbírálás
alapján
–
a
hatályos
gyermek a harmadik életévét betöltötte,
rendelkezések figyelembe vételével – még
egyéni elbírálás alapján – a hatályos
továbbra bölcsődében gondozható. A
rendelkezések figyelembe vételével –
bölcsődei ellátás keretében a gyermek
még továbbra bölcsődében gondozható.
életkorának és egészségügyi állapotának
A bölcsődei ellátás keretében a
megfelelően biztosítani kell a gondozásgyermek életkorának és egészségügyi
nevelés
feltételeit,
az
egészséges
állapotának megfelelően biztosítani
táplálkozás követelményeinek megfelelő
kell a gondozás-nevelés feltételeit, az
étkezést.
egészséges
táplálkozás
követelményeinek megfelelő étkezést.
85323-3
Házi segítségnyújtás

889922
Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani A
házi
segítségnyújtás
keretében
kell az alapvető gondozási, ápolási
biztosítani kell az alapvető gondozási,
feladatok elvégzését, az önálló életvitel
ápolási feladatok elvégzését, az önálló
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet
életvitel fenntartásában, az ellátott és
higiéniás körülményeinek megtartásában
lakókörnyezet
higiéniás
való közreműködést, a veszélyhelyzetek
körülményeinek megtartásában való
kialakulásának megelőzésében, illetve
közreműködést, a veszélyhelyzetek
azok elhárításában való segítségnyújtást.
kialakulásának megelőzésében, illetve
azok
elhárításában
való
segítségnyújtást.
85324-4
Családsegítés

889924
Családsegítés

A

családsegítés
a
szociális
vagy A családsegítés a szociális vagy
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
mentálhigiénés problémák, illetve
krízishelyzet miatt segítséget igénylő
egyéb krízishelyzet miatt segítséget
személyek, családok számára az ilyen
igénylő személyek, családok számára
helyzethez vezető okok megelőzésére, a
az ilyen helyzethez vezető okok
krízishelyzet megszüntetésére, valamint az
megelőzésére,
a
krízishelyzet
életvezetési képesség megőrzése céljából
megszüntetésére,
valamint
az
nyújtott szolgáltatás. A családsegítés
életvezetési
képesség
megőrzése
keretében biztosítani kell a tanácsadást, a
céljából nyújtott szolgáltatás. A
családgondozást, az észlelő jelzőrendszer
családsegítés keretében biztosítani kell
működtetését, a csoportos és közösségi
a tanácsadást, a családgondozást, az
munkát.
észlelő jelzőrendszer működtetését, a
csoportos és közösségi munkát.
Háztartási adósságkezelés és tanácsadás
szociális segítő tevékenység keretén belül 882201
segít
megelőzni
a
háztartások Adósságkezelési szolgáltatás
eladósodását,
a
már
eladósodott Szociális segítő tevékenység keretén belül
személyek/családok
adósságának
segít
megelőzni
a
háztartások
rendezésére törekszik az érdekeltek
eladósodását, a már eladósodott
együttes megállapodása útján.
személyek/családok
adósságának
rendezésére törekszik az érdekeltek
együttes megállapodása útján.
85325-5
Szociális étkeztetés
Az

889921
Szociális étkeztetés

étkeztetés keretében fő étkezésként Az étkeztetés keretében fő étkezésként
legalább napi egyszeri meleg élelmet kell
legalább napi egyszeri meleg élelmet
biztosítani az arra rászorulók részére. Az
kell biztosítani az arra rászorulók
étkeztetést a lakosság szükségleteinek
részére. Az étkeztetést a lakosság
megfelelően az étel lakásra történő
szükségleteinek megfelelően az étel
szállításával, elvitelének lehetővé tételével,
lakásra történő szállításával, elvitelének
vagy
helyben
fogyasztással
kell
lehetővé tételével, vagy helyben
megszervezni.
fogyasztással kell megszervezni.

85326-6
Nappali szociális ellátás

881011
Idősek nappali ellátása

Elsősorban a saját otthonukban élők részére Elsősorban a saját otthonukban élő idősek
biztosít
lehetőséget
a
napközbeni
részére
biztosít
lehetőséget
a
tartózkodásra,
étkezésre,
társas
napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
kapcsolatokra, valamint az alapvető
társas kapcsolatokra, valamint az
higiéniai
szükségletek
kielégítésére.
alapvető
higiéniai
szükségletek
Működteti az idősek klubját és az értelmi
kielégítésére. Működteti az idősek
fogyatékosok nappali ellátását nyújtó
klubját.
intézményt.
881013
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élők

részére
biztosít
lehetőséget
a
napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető
higiéniai
szükségletek
kielégítésére. Működteti az értelmi
fogyatékosok nappali ellátását nyújtó
intézményt.
85328-8

889201
Gyermekjóléti szolgáltatás

Egyéb szociális és gyermekjóléti
szolgáltatás:
Gyermekjóléti Szolgáltatás
Támogató Szolgálat
Közösségi pszichiátriai ellátás

A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül
szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat lát el:
 szervezés:
szervező
tevékenység
biztosítása
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül  szolgáltatás: ellátások közvetítése,
szervezési, szolgáltatási és gondozási  gondozás: ellátások teljesítése.
feladatokat lát el:
- szervezés: szervező tevékenység biztosítása, Elősegíti a gyermekek testi, lelki
- szolgáltatás: ellátások közvetítése,
egészségét,
családban
történő
- gondozás: ellátások teljesítése.
nevelését. Megelőzi a gyermekek
veszélyeztetettségének kialakulását, a
Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét,
már
kialakult
veszélyeztetettség
családban történő nevelését. Megelőzi a
megszüntetésére törekszik. Eljár a
gyermekek
veszélyeztetettségének
családjából
kiemelt
gyermek
kialakulását,
a
már
kialakult
visszahelyezése érdekében.
veszélyeztetettség
megszüntetésére Segíti
a
közoktatási
intézmények
törekszik. Eljár a családjából kiemelt
gyermekvédelmi feladatainak ellátását.
gyermek visszahelyezése érdekében.
Kapcsolatot tart a gyermek- és
Segíti
a
közoktatási
intézmények
ifjúságvédelem
intézményeivel,
gyermekvédelmi feladatainak ellátását.
összehangolja
munkájukat.
Kapcsolatot
tart
a
gyermekés
Együttműködik a gyermekvédelmi
ifjúságvédelem
intézményeivel,
gondoskodás keretébe tartozó hatósági
összehangolja munkájukat. Együttműködik
intézkedéseket alkalmazó szervekkel.
a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe
Figyelemmel kíséri az örökbefogadást.
tartozó hatósági intézkedéseket alkalmazó Szervezi a helyettes szülői hálózatot.
szervekkel. Figyelemmel kíséri az A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat
örökbefogadást.
Heves megye területén módszertani,
Szervezi a helyettes szülői hálózatot.
továbbképzési
és
ellenőrzési
A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat
feladatokat is ellát.
Heves megye területén módszertani,
továbbképzési és ellenőrzési feladatokat is 889925
ellát.
Támogató szolgáltatás
A

Támogató Szolgálat személyi segítő A Támogató Szolgálat személyi segítő
szolgálat működtetése, amely a fogyatékos
szolgálat működtetése, amely a
személy
aktív
közreműködésével
fogyatékos
személy
aktív
segítséget nyújt.
közreműködésével segítséget nyújt.
Szállító szolgálat működtetése az alapvető Szállító szolgálat működtetése az alapvető

szükségletek
kielégítését
segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz
való hozzájutás biztosítása érdekében.
Tanácsadás.

szükségletek
kielégítését
segítő
szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása érdekében. Tanácsadás.

A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen 889926
igénybe vehető, hosszú távú, közösségi Közösségi Szolgáltatás (pszichiátriai
alapú gondozás. A gondozás és a
betegek részére)
pszichoszociális rehabilitáció az ellátott
otthonában illetve lakókörnyezetében A
közösségi
pszichiátriai
ellátás
történik.
önkéntesen igénybe vehető, hosszú
távú, közösségi alapú gondozás. A
gondozás és a pszichoszociális
rehabilitáció az ellátott otthonában
illetve lakókörnyezetében történik.
A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége
75195-4
889969
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti Egyéb speciális ellátások
intézményekben
végzett
kiegészítő
Az alaptevékenységgel összefüggő, az
tevékenység
alapító okirat szerint végezhető
Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító
tevékenység.
Az
intézmény
okirat szerint végezhető tevékenység. Az
alapfeladatának
ellátását
nem
intézmény alapfeladatának ellátását nem
veszélyeztetve, alaptevékenységének
veszélyeztetve,
alaptevékenységének
ellátásával le nem kötött kapacitásának
ellátásával le nem kötött kapacitásának
teljesebb
kihasználása
érdekében
teljesebb
kihasználása
érdekében
kiegészítő tevékenységet végezhet a
kiegészítő tevékenységet végezhet a
hatályos jogszabályi rendelkezések
hatályos
jogszabályi
rendelkezések
figyelembevételével,
térítési
díj
figyelembevételével, térítési díj ellenében,
ellenében, külön megállapodásban
külön megállapodásban meghatározottak
meghatározottak szerint.
szerint.
A kiegészítő tevékenység nem lehet
A kiegészítő tevékenység nem lehet
vállalkozási tevékenység.
vállalkozási tevékenység.
Az
intézménynél
alaptevékenység
Az
intézménynél
alaptevékenység
kiegészítését szolgálja különösen:
kiegészítését szolgálja különösen:
- a gondozáshoz használt eszközök
- a gondozáshoz használt eszközök
alkalmazásának bemutatása, tanítása;
alkalmazásának bemutatása, tanítása;
- anyatejtöbblet értékesítése;
- anyatejtöbblet értékesítése;
- ápolási eszközök tesztelése;
- ápolási eszközök tesztelése;
rendezvények
szervezése
külső
- rendezvények szervezése külső felkérésre;
felkérésre,
- tanfolyamok, klubok szervezése, vezetése;
- tanfolyamok, klubok szervezése,
- időszakos gyermekfelügyelet működtetése;
vezetése;
- gyermeknevelést segítő szolgáltatás
időszakos
gyermekfelügyelet
biztosítása.
működtetése;
- gyermeknevelést segítő szolgáltatás

biztosítása.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”;
10) A jelenleg hatályos alapító okirat 9. pontjának számozása a módosított alapító okiratban
12. pontra módosul;
11) A jelenleg hatályos alapító okirat 10. pontjának számozása a módosított alapító okiratban
13. pontra módosul;
12) A jelenleg hatályos alapító okirat 11. pontjának számozása a módosított alapító okiratban
14. pontra módosul, továbbá a jelenleg hatályos okirat 11. pontjának második és utolsó
mondata törlésre kerülnek („Besorolása a gazdálkodás megszervezésének módja szerint:
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,- besorolása az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.”
és „Az intézmény hitelt nem vehet fel.”);
13) A jelenleg hatályos alapító okirat 12. pontja törlésre kerül;
14) A jelenleg hatályos okirat 13. pontjának számozása a módosított alapító okiratban 15.
pontra módosul;
15) A alapító okirat kiegészül az alábbi új 16. ponttal, amely az alapító okirat hatályba
lépéséről rendelkezik az alábbiak szerint:
„16. Hatályba lépés:
A költségvetési szerv besorolása 2009. június 1-jétől, az új szakfeladatrend 2010. január
1-jétől hatályos.”;
16) A „Záró rendelkezések” című szövegrész első mondata helyébe a következő lép:
„Jelen okirat 2009. június 1-jén lép hatályba.”.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Morvai István polgármester

Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Vámosgyörk és Térsége Kommunális
Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának
módosításával kapcsolatos előterjesztést a testület tagjai megkapták. Kéri, hogy azt
a jogszabályoknak való megfelelés végett változtatás, módosítás nélkül fogadják el.
Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a képviselőtestület tagjai a határozat-tervezettel
együtt megkapták. Kéri, hogy ezt változtatás, módosítás nélkül fogadják el. Kéri
továbbá, hogy az így módosított alapító okirat egységes szerkezetben ezen
jegyzőkönyv 4.sz.mellékletét képezze.

A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
31/2009.(V.27.)sz. önkorm.képv.test.határozat:
Csány Község Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a „Javaslat Vámosgyörk és
Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító
okiratának módosítására” című előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot:
1. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának címét kiegészíti az alapító
okirat felírat alá az alábbi névvel:
„Vámosgyörk és térsége kommunális szennyvízüzemeltető költségvetési szerv”
2. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„1. A költségvetési szerv neve
VÁMOSGYÖRK

ÉS

TÉRSÉGE

KOMMUNÁLIS

SZENNYVÍZÜZEMELTETŐ

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV „

3. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„2. A költségvetési szerv székhelye
3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25.”
4. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 3. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„3. A költségvetési szerv alapító szervei
Vámosgyörk Község Önkormányzata
3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25.
Adács Község Önkormányzata

3292 Adács, Szabadság tér 1.
Atkár Község Önkormányzata
3213 Atkár, Fő út 70.
Csány Község Önkormányzata
3015 Csány, Kossuth u. 2.”
5. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 4. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„4. A költségvetési szerv alapításának ideje
2006.”

6. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 5. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„5. A költségvetési szerv irányító és felügyeleti szervei
Az alapító önkormányzatok képviselő-testületei együttesen:
Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25.
Adács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3292 Adács, Szabadság tér 1.
Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3213 Atkár, Fő út 70.
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3015 Csány, Kossuth u. 2.”
7. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 6. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„6. A költségvetési szerv működési területe
Az alapító önkormányzatok közigazgatási területe.”

8. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 7. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„7. A költségvetési szerv típusa az általa végzett tevékenység jellege alapján
A tevékenység jellege alapján : közszolgáltató költségvetési szerv
A közszolgáltató szerv típusa alapján közüzem.”
9. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 8. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„8. A költségvetési szerv típusa a feladatellátásához gyakorolt funkciója alapján
A költségvetési szerv típusa a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján
önállóan működő.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Vámosgyörk község Polgármesteri Hivatala látja
el.”
10.
A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 9. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„9. A költségvetési szerv alaptevékenységei

901116

Szennyvíz elvezetés és kezelés”

11.
A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 10. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„10.

A költségvetési szerv egyéb tevékenysége

A költségvetési szerv vállalkozási, nyereség illetve

haszonszerzésre irányuló,

továbbá kisegítő és kiegészítő tevékenységet nem végez.”
12.
A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 11. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„11. A költségvetési szerv költségvetése
A költségvetés a Társulási Tanács ill. az alapító önkormányzatok képviselőtestületeinek előzetes jóváhagyását követően beépül Vámosgyörk Község
Önkormányzat

éves

költségvetésébe.

Működési

kiadásait

a

közművek

üzemeltetéséből befolyó bevételeiből fedezi. Beszámoló időszakában tulajdoni
hányadok arányában nettó módon elszámol a társulás tagjaival..”

13.
A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 12. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„12.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon

Vámosgyörk Község Önkormányzata, Adács Község Önkormányzata, Atkár
Község Önkormányzata, valamint Csány Község Önkormányzata tulajdonában
lévő, de a költségvetési szerv által használt korlátozottan forgalomképes 02/2
helyrajzi szám alatti ingatlan, mint a Társulási törzsvagyon. A költségvetési szerv
az ingatlan felett rendelkezési jogosultsággal nem rendelkezik.”

14.
A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 13. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„13.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje

A vonatkozó jogszabályok alapján nevezi ki a Társulás.”

15.
A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 14. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„14. A költségvetési szerv
jogviszony(ok) megjelölése
A

költségvetési

szerv

foglalkoztatottjaira
foglalkoztatottjainak

vonatkozó
jogviszonya

foglalkoztatási
alapesetben

közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak – akik alkalmazásáról a Társulási
Tanács szükség esetén határoz - a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi.
IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.”
16.
A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 15. pontját az alábbiak szerint
módosítja:

„15 Jelen alapító okirat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2009. 06. hó 1. napjától hatályos.”

Határidő:
Felelős:

2009. június hó 1. napja
Morvai István polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Morvai István polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő testületi ülést 15.45
órakor befejezettnek nyilvánítja.
Kmft.

Morvai István
polgármester

dr.Balázs László
jegyző

