Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15
órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak:
Határné Bottyán Erika képviselő
Lukács Istvánné alpolgármester
Puskásné Halál Ágnes képviselő
Tóth Péter képviselő
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:
Gyömbér Ferencné jegyző
Csurka Zoltánné óvodavezető
Papp János családgondozó SZEESZI
Pöszmet Zsolt intézményvezető
Berkeczné Csák Andrea ig. ov.

Lukács Istvánné alpolgármester tisztelettel köszöntötte a rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket. Elmondta, Gémes László polgármester egyéb elfoglaltsága miatt nem
tud részt venni az ülésen. Dr. Vigh-Molnár Henriett és Döbrőssyné dr. Seres Ilona
képviselő jelezte távolmaradását. Megállapította, hogy 4 fő képviselő jelenlétével a
képviselő-testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv
vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére Határné Bottyán
Erika és Puskásné Halál Ágnes képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítők
személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen
döntéshozatalban 4 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

76/2015. (VI.25.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Határné Bottyán Erika és Puskásné
Halál Ágnes képviselőt bízta meg.
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Lukács Istvánné alpolgármester ismertette a napirendi pontokat (meghívó 1. sz.
melléklet) és kérte annak elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen
döntéshozatalban 4 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

77/2015. (VI.25.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Szegvár Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata

Lukács Istvánné
alpolgármester

2.) Kurca-pari Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Lukács Istvánné
alpolgármester

3./Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának módosítása

Lukács Istvánné
alpolgármester

4./Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Lukács Istvánné
alpolgármester

5./ Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális
Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Lukács Istvánné
alpolgármester

6./ Ingatlan csere, illetve ingatlan vétel

Lukács Istvánné
alpolgármester

7./ Egyéb előterjesztések
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1. NAPIREND
SZEGVÁR HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATA
Lukács Istvánné alpolgármester előterjesztette a Szegvár Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet).
Elmondta, az írásos anyagot a polgármesteri kabinet munkatársai készítették el.
Megkérdezte Huszka Anitát, van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?
Huszka Anita kabinet munkatárs elmondta, 2013-ban elkészült a Helyi
Esélyegyenlőségi Program, melyet 2 évente felül kell vizsgálni. Az esélyegyenlőségi
program egyik fő része az intézkedési terv. Meg kellett vizsgálni, hogy a két évvel
ezelőtt megfogalmazott célok teljesültek-e. Hozzátette, nagy része még folyamatban
van. A végső határidő 2018. Pályázatot akkor tud benyújtani az önkormányzat, ha a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot a képviselő-testület elfogadja.
Lukács Istvánné alpolgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Lukács Istvánné alpolgármester kérte, aki a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen
döntéshozatalban 4 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

78/2015. (VI.25.) KT.
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása.

Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával
kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § értelmében minden
települési önkormányzatnak kétévente felül kell vizsgálni a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot.
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A felülvizsgálat során a Helyi Esélyegyenlőségi Programban
(112/2013.(VI.27.) KT. határozat)
foglalt intézkedési tervek
áttekintése megtörtént.
A felülvizsgálat során megállapítható Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat a 112/2013.(VI.27.) KT. határozattal elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programban foglalt irányelveket folyamatosan
alkalmazza, az intézkedési tervek megvalósítása folyamatban van, a
rövid távú célok határidőben elkészültek.
A Képviselő-testület elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatában leírtakat és hozzájárul annak nyilvánosságra
hozatalához, valamint gondoskodik a program felülvizsgálatában
leírtak betartásáról.
A határozatot kapja Gémes László polgármester, Csurgó Gyöngyi
kabinet munkatárs, Huszka Anita kabinet munkatárs.

2. NAPIREND
KURCA-PARTI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Lukács Istvánné alpolgármester előterjesztette a Kurca-parti Óvoda alapító
Okiratának módosítására vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet). Megkérdezte,
miben változik az okirat?
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, új formátuma van az Alapító Okiratnak,
más a kormányzati funkció.
Kérdés, vélemény a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Lukács Istvánné alpolgármester kérte, aki a Kurca-parti Óvoda Alapító Okiratának
módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen
döntéshozatalban 4 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

79/2015. (VI.25.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

alábbi

határozatát.

A
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti
Óvoda Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerinti
Módosító okirattal jóváhagyja, továbbá az egységes szerkezetű alapító
okiratot a 2. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjét, a módosító és az egységes szerkezetű alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény
részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazd. osztályvezető, MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartó, Csurka Zoltánné Kurca-parti Óvoda vezetője.

Okirat száma: 01-364-5/2015.

Módosító okirat
A Kurca-parti Óvoda Szegvár nagyközségi Önkormányzat által a 2011. V. 26. napján kiadott,
73/2011. (V.26.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.
§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján –
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 79. /2015. (VI. 25.) Kt. határozatára
figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1./ Az Alapító Okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat preambuluma)
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kurcaparti Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:”
2./ Az Alapító Okirat 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 6.2.3. pontja)
Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Az intézmény előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata

6
ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel rendelkezik. A rendelkezésre álló
vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a vonatkozó
központi, és a tulajdonosi szabályoknak megfelelően.
3./ Az Alapító Okirat 8.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 4.1. pontja)
A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás
4./ Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 4.3. pontja)
A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai ellátás
Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermekek 3 éves korától ellátja – a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak
szerint – a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Ellátja a sajátos
nevelési igényű gyermekeket: az a különleges bánásmódot igénylő integráltan nevelhető
gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi (enyhén
mozgáskorlátozott), érzékszervi (gyengén látó, nagyothalló), értelmi vagy beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd.

5./ Az Alapító Okirat 12.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 4.4. pontja)

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1
2

6
7
8

7

6./ Az Alapító Okirat 14. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 5.1. pontja)
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét, az óvodavezetőt
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázat útján a
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.
7./ Az Alapító Okirat 14.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 5.2. pontja)
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
Foglalkoztatási jogviszony

Jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

2

munkaviszony

3

megbízási jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény

8./ Az Alapító Okirat 15./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 6.4. pontja)
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

Ingatlan címe

Ingatlan
helyrajzi
száma

Ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2)

6635.
Szegvár,
Hunyadi
János. u. 25.

274

766 m2

9./ Az Alapító Okirat 1/a, 3.1, 3.2, 7.1,
kerülnek.

Vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga
Használati jog

Az ingatlan
funkciója,
célja

óvoda

9, 12, 12.1, 13, 14, 16 pontjai elhagyásra

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Szegvár, 2015. június 25.

8
P.H.

Gémes László
Polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző
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Okirat száma: 01-364-6/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kurca-parti Óvoda alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Kurca-parti Óvoda

1.1.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6635. Szegvár, Hunyadi János u. 25.

1.2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. augusztus 31.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.

2.2.

2.3.

1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Szegvár-Mártély ÁMK
Kurca-parti Óvoda
tagintézmény

6636. Mártély, Fő utca 49.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.
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3.1.2 székhelye: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1 A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás
4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

4.3

A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai ellátás. Az óvoda a gyermekek 3 éves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében
folyik. Az óvoda a gyermekek 3 éves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint – a
gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Ellátja a sajátos nevelési
igényű gyermekeket: az a különleges bánásmódot igénylő integráltan nevelhető
gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi (enyhén
mozgáskorlátozott), érzékszervi (gyengén látó, nagyothalló), értelmi vagy
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzd.

4.4

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1
2

6
7
8
4.5

A költségvetési szerv
közigazgatási területe

illetékessége, működési területe: Szegvár nagyközség

5 A költségvetési szerv szervezete és működése
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5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét, az
óvodavezetőt Szegvár Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg
nyilvános pályázat útján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv.

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6 A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1

A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1 megnevezése: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
6.1.2 székhelye: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.

6.2

A köznevelési intézmény
6.2.1 típusa: óvoda
6.2.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai ellátás
6.2.3 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény előirányzata felett
teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási,
teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához
szükséges szakmai szervezeti egységgel rendelkezik. A rendelkezésre álló
vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a
vonatkozó központi és a tulajdonosi szabályoknak megfelelően.

6.3

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.3.1 székhelyén:150 fő

6.4

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan ingatlan
helyrajzi hasznos
száma
alapterülete
(m2)

vagyon
feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon

az
ingatlan
funkciója,
célja
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1

ingatlan címe

ingatlan ingatlan
helyrajzi hasznos
száma
alapterülete
(m2)

vagyon
feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

6635. Szegvár, Hunyadi János u. 25.

274

használati
jog

óvoda

766 m2

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2011. május 6. napján kelt, 73/2011.
(V.26.) okiratszámú alapító okiratot és annak 1. 2. 3. számú módosításait visszavonom.

Kelt: Szegvár, 2015. június 25.
P.H.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző
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3. NAPIREND
SZEGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

Lukács Istvánné alpolgármester előterjesztette a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó írásos anyagot (4. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Lukács Istvánné alpolgármester kérte, aki a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosítását az írásos előterjesztés alapján elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen
döntéshozatalban 4 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

80/2015. (VI.25.) KT.
Tárgy: Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását az 1.
sz. melléklet szerinti Módosító okirattal jóváhagyja, továbbá az
egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. sz. melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjét, a módosító és az egységes szerkezetű alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény
részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Szabó István
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Márton Rozália gazd.
osztályvezető, MÁK. Törzskönyvi Nyilvántartó.
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Okirat száma: 01-364-8/2015.

Módosító okirat
A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Szegvár Nagyközségi Önkormányzat által a 2013.
január 10. napján kiadott, 3/2013. (I. 10.) Kt. és Derekegyház Község Önkormányzata által 2013.
január 9. napján kiadott 3/2013. (I. 09.) Önk. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 80/2015. (VI. 25.) Kt. határozatára és Derekegyház Községi Önkormányzat
képviselő-testületének 69/2015. (VI. 24.)Önk. határozatára figyelemmel –a következők szerint
módosítom:
1./ Az Alapító Okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat preambuluma)
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szegvári Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:”
2./ Az Alapító Okirat II/3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 4.2. és 4.4. pontjai)
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1

kormányzati funkciószám
016010

2

011130

3

041233

kormányzati funkció megnevezése
Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok
és
önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3. / Az Alapító Okirat V. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 5.1. pontja)
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a jegyző.
A jegyzőt – pályázat alapján – a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése alapján nevezi ki a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései alapján határozatlan időre.
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4./ Az Alapító Okirat VI. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 5.2. pontja)
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
Foglalkoztatási jogviszony

Jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

köztisztviselő

2

munkaviszony

3

megbízási jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény

5./ Az Alapító Okirat I/4, III/3, III/5, VII, VIII. pontjai elhagyásra kerülnek.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Szegvár, 2015. június 25.

P.H.

Gémes László
polgármester
Szegvár

Szabó István
polgármester
Derekegyház

Gyömbér Ferencné
jegyző
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Okirat száma: 01-364-9/2015.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szegvári Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
Derekegyházi Kirendeltsége

6621. Derekegyház, Kossuth u. 4.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
megnevezése

székhelye

1

Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat

6635. Szegvár, Szabadság tér 2.

2

Derekegyház Község
Önkormányzata

6621. Derekegyház, Kossuth u. 4.

2.3.

1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala

6635. Szegvár, Szabadság tér 2.
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1 A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1 megnevezése: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2 székhelye: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.

4

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1

A költségvetési szerv közfeladata: Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

4.2

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Közreműködik továbbá az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel
történő együttműködésének összehangolásában.
Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
4.3

4.4
1
2
3
4.5

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szegvár nagyközség közigazgatási
területe és Derekegyház község közigazgatási területe.

5
5.1

A költségvetési szerv szervezete és működése

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a
jegyző. A jegyzőt - pályázat alapján – a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések
polgármestereinek lakosságszám arányos, többségi döntése alapján nevezik ki a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései alapján határozatlan időre.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
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foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

köztisztviselő

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

2

munkavállaló

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 10. napján kelt, 3/2013. (I. 10.) okiratszámú
alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Szegvár, 2015. június 25.

P.H.

Gémes László
polgármester
Szegvár

Szabó István
polgármester
Derekegyház

Gyömbér Ferencné
jegyző

4. NAPIREND
SZEGVÁRI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Lukács Istvánné alpolgármester előterjesztette a Szegvári Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására vonatkozó írásos anyagot (5.
sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Lukács Istvánné alpolgármester kérte, aki a Szegvári Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítását elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 4 igen
döntéshozatalban 4 fő vett részt.
81/2015. (VI.25.) KT.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A
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Tárgy: Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának
módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának
módosítását az 1. sz. melléklet szerinti Módosító okirattal jóváhagyja,
továbbá az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2.sz. melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjét, a módosító és az egységes szerkezetű alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény
részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazd. osztályvezető, MÁK. Törzskönyvi
Nyilvántartó, Pintér Lászlóné intézményvezető.
Okirat száma: 01-364-11/2015.

Módosító okirat
A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szegvár nagyközségi
Önkormányzat által a 2014. június 17. napján kiadott, 74/2014. (VI. 17.) KT. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –
Szegvár nagyközségi Önkormányzat 82/2015. (VI. 25.) KT. határozatára figyelemmel – a
következők szerint módosítom:
1./ Az Alapító Okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat preambuluma)
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szegvári
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:”
2./ Az Alapító Okirat I/1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 1.1.2. pontja)
A költségvetési szerv rövidített neve: SZEESZI
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3./ Az Alapító Okirat IX. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 4.1. pontja)
A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások, 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások és 8a.
pontja szerinti szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása.
4./ Az Alapító Okirat XIII/1. és XIII/2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat 5.1, 5.2. pontja)
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Szegvár nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevezi ki az intézmény vezetőjét Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (VII. 26.)
Korm. rendelet alapján.
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

5./ Az Alapító Okirat I/4. II/2. XI. XII. pontjai elhagyásra kerülnek.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Szegvár, 2015. június 25.

P.H.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző
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Okirat száma: 01-364-12/2015.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szegvári Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
1.1.2. rövidített neve: SZEESZI

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6635. Szegvár, Hunyadi J. u. 27.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Védőnői Szolgálat

6635. Szegvár, hunyadi J. u. 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. szeptember 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.2. megnevezése: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.3. székhelye: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1 A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 8. pontja szerinti gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások és 8a. pontja szerinti szociális szolgáltatások és ellátások
biztosítása
4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889900

Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Gondozási Központ: nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés
Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő Szolgálat
Tanyagondnoki Szolgálat
Fogorvosi alapellátás
Az alaptevékenységek szöveges meghatározása:
4.3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Az egészségügyi alapellátás részeként a védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében
végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-18. éves korú gyermek él.
Feladatai körébe tartozik:
a) nővédelem
b) várandós anyák gondozása
c) gyermekágyas anyák gondozása
d) 0-6 éves korú gyermekek gondozása
e) tanköteles gyermekek gondozása
f) családgondozás
4.3.2. Gondozási Központ
a) nappali ellátás: melyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
65/F. §-a alapján biztosít
b) házi segítségnyújtás: melyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 63. §-a alapján biztosít
c) szociális étkeztetés: melyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 62. §-a alapján biztosít
4.3.3. Gyermekjóléti Szolgálat
a) a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
b) a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése
c) a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
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e) a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének figyelemmel
kísérése
4./ Családsegítő Szolgálat
a) figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét
b) veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet
c) tájékoztatás a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az
ellátáshoz való hozzájutás módjáról
a) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt
b) segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében
c) meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása
érdekében
d) családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldását
5./ Tanyagondnoki Szolgáltatás
a) közreműködés az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információk
szolgáltatásában
b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása keretében háziorvosi, gyermekorvosi,
szakorvosi rendelésre szállítás, gyógyszerfelíratás, -kiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz
való hozzájárulás biztosítása
c) óvodások, iskolások településen belül működő közoktatási intézményekbe szállítása
Közvetlen, kiegészítő alapszolgáltatási feladatok:
a) közösségi, művelődési, sport rendezvények szervezésének segítése, illetve rendezvényekre
szállítás
b) közreműködés nagybevásárlások lebonyolításában
c) egyéni hivatalos ügyekben az ügyintézés településen belüli helyszínére szállítás
d) településen belül található lakossági szolgáltatások igénybevételében közreműködés
e) szükség esetén ételszállításban való közreműködés
f) önkormányzati információk közvetítése a lakosság felé
6./ Fogorvosi alapellátás
Alapellátás keretében a fogorvos feladata a fog és szájbetegek
a) vizsgálata, kezelése, gondozása
b) szűrővizsgálatok elvégzése
c) góckutatás
d) a terhes nők fogászati gondozása
e) sürgősségi ellátás
f) szükség esetén igazolja a beteg keresőképtelenségét
g) szakellátásra irányítás
Nevelési, oktatási intézményekbe járó gyermekek, tanulók fogászati ellátása esetén a fogorvos a
következő feladatokat végzi:
a)
b)
c)
d)

szűrővizsgálatok
tanácsadás
kezelés, illetve szakellátásra irányítás
komplex megelőző program
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4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

072311

Fogorvosi alapellátás

3

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

4

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

5

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

6

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

7

107051

Szociális étkeztetés

8

107052

Házi segítésnyújtás

9

107054

Családsegítés

10

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szegvár nagyközség közigazgatási
területe

5 A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Szegvár nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevezi ki az intézmény vezetőjét Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján.
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6 Záró rendelkezés
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Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. június 17. napján kelt, 74/204. (VI. 17.) KT.
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Szegvár, 2015. június 25.

P.H.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

5. NAPIREND
SZEGVÁRI EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Lukács Istvánné alpolgármester előterjesztette a Szegvári Egyesített Közművelődési
és Muzeális Intézmény Alapító Okiratának módosítására vonatkozó írásos anyagot
(6. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Lukács Istvánné alpolgármester kérte, aki a Szegvári Egyesített Közművelődési és
Muzeális Intézmény Alapító Okiratának módosítását elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 4 igen
döntéshozatalban 4 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

82/2015. (VI.25.) KT.
Tárgy: Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény Alapító
Okiratának módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári Egyesített
Közművelődési és Muzeális Intézmény alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet
szerinti Módosító okirattal jóváhagyja, továbbá az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2.sz.
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
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A képviselő-testület felkéri a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, a módosító és
az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartása
és az intézmény részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Márton
Rozália gazd. osztályvezető, MÁK. Törzskönyvi Nyilvántartó, Pöszmet Zsolt
intézményvezető.

Okirat száma:01-364-14/2015.

Módosító okirat
A Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat által 2013. január 31. napján kiadott, 9/2013. (I. 31.) Kt. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Szegvár
nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2015. (VI. 25. Kt. határozatára
figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1./ Az Alapító Okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes szerkezetű alapító okirat preambuluma)
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján a Szegvári Egyesített
Közművelődési és Muzeális Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:”
2./ Az Alapító Okirat I/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Egységes szerkezetű alapító okirat 1.1. pontja)
A költségvetési szerv megnevezése: Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális
Intézmény.
Rövidített neve: SZEKMI
3./ Az Alapító Okirat III/ a./ b./ és c./ pontjaiban a „Szakfeladat számok:, megnevezés: „
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Egységes szerkezetű alapító okirat 4.4. pontja)
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

27
5

082044

Könyvtári szolgáltatások

6

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

7
8
9

4./ Az Alapító Okirat V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Egységes szerkezetű alapító okirat 5.1. pontja)
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
képviselő-testülete nevezi ki – nyilvános pályázat alapján – az intézmény vezetőjét
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési, és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogállásával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján.
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5./ Az Alapító Okirat VI. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Egységes szerkezetű alapító okirat 5.2. pontja)
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6./ Az Alapító Okirat I./4. ; III./4.; III./6.; IV./,; VII./; VIII./ pontjai elhagyásra kerülnek.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Szegvár, 2015. június 25.

P.H.

Gémes László
polgármester
Okirat száma:

Gyömbér Ferencné
jegyző
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Okirat száma: 01-364-15/2015

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szegvári Egyesített
Közművelődési és Muzeális Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
1.1.2. rövidített neve: SZEKMI

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6635. Szegvár, Régiposta u. 1.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Művelődési Ház

6635. Szegvár, Régiposta u. 1.

2

Községi Könyvtár

6635. Szegvár, Régiposta u. 1.

3

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény

6635. Szegvár, Hunyadi J. u. 31-33.

4

Szegvári Szélmalom

6635. Szegvár, Sport tér 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.

2.3.
1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Móra Ferenc Múzeum

6720. Szeged, Roosevelt tér 1-3.
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1 A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1 megnevezése: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2 székhelye: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1

A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján gondoskodik a helyi
közművelődési tevékenység, a könyvtári ellátás biztosításáról, a közérdekű muzeális
kiállítóhely működtetéséről.

4.2

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910500

Közművelődési tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1 Helyi közművelődési tevékenység, Művelődési Ház:
- iskolarendszerek kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
népfőiskolák megteremtése,
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás erősítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének
támogatása,
- a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának
segítése,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
- a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő
muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.
4.3.2 Könyvtári ellátás, Községi könyvtár:
- mindenki által használható és megközelíthető intézmény, melynek
gyűjteményei és szolgáltatásai biztosítják az ismeretek tárgyilagos és sokoldalú
közvetítését,
- alapfeladatai keretében a gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi,
gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
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-

részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
segíti az oktatásban, képzésben résztvevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez,
tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az
életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.

4.3.3

4.4.

Muzeális intézmény fenntartása: Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény és a
Szegvári Szélmalom, mint közérdekű muzeális kiállítóhely
- a társadalom szolgálatában áll,
- a közösség számára nyilvános,
- a közösségekkel, településekkel aktív kapcsolatot tart,
- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált
együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át
tartó tanulás folyamatához,
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai
programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot
biztosít.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

4

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

5

082044

Könyvtári szolgáltatások

6

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

1
2
3

7
8
9
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4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szegvár nagyközség
közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki – nyilvános pályázat alapján – az
intézmény vezetőjét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, közművelődési, és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogállásával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján.

Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 31. napján kelt, 9/2013. (I. 31.) Kt.
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Szegvár, 2015. június 25.

P.H.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző
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6. NAPIREND
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK
Gyömbér Ferencné jegyző ismertette a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
c. pályázat benyújtására vonatkozó írásos anyagot (7. sz. melléklet). Elmondta,
árajánlatot kértek a művelődési ház nagy színpad kopás- és csúszásálló burkolására,
mely 91 m2, a nagyterem padlózatának felújítására. Fontos lenne a kiállító terem és
nagyterem tetőszerkezetének burkolása. Kérte a képviselő-testületet, támogassa a
pályázat benyújtását. A pályázat beadásának határideje június 29.
Kérdés, vélemény a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Lukács Istvánné alpolgármester kérte, aki a Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás c. pályázat benyújtását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen
döntéshozatalban 4 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

83/2015. (VI.25.) KT.
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás c. pályázat benyújtása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerint
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás kiírt pályázat benyújtásához és vállalja a
pályázathoz szükséges önrész biztosítását.
A támogatás keretében a szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
nagyszínpadának kopás- és csúszásálló burkolása (70,95m2), a nagyterem padlózatának
újracsiszolása és lakkozása (207,35m2), az épület hátsó részének (nagyterem, kiállító
terem, színpad, raktárak) tetőfelújítása és a mennyezet gipszkartonozása (~650m2) és a
konyhába egy új konyhabútor beszerzése valósul meg.
A támogatás formája:
Vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
Finanszírozása:
Utófinanszírozott
A csúszás- és kopásálló padlózat a nagyszínpadon (70,95m2)
702.409 Ft
Nagyteremben parkettacsiszolás és lakkozás (207,35m2):
845.312 Ft
Hátsó épületrész tető felújítás (~650m2):
11.820.828 Ft
Eszközök (konyhabútor):
350.000 Ft
Mindösszesen:
13.718.549 Ft
Ebből önerő:

1.524.283 Ft

*a fenti árak az áfát (27%) tartalmazzák!
A Képviselő-testület az önrészt az önkormányzat felhalmozási hitelfelvétel terhére biztosítja.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Beadási határidő:
Papír alapon - 2015. június 30.
Elektronikus úton – 2015. június 29. 16:00
Beadás helye: Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága részére, továbbá
elektronikus úton az ÖNEGM rendszeren.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália gazdálkodási
osztályvezető, Munkácsi Zoltán kabinet munkatárs.
Lukács Istvánné alpolgármester megkérdezte, van-e valakinek egyéb előterjesztése?
Tóth Péter képviselő megkérdezte, mikor kezdik el az utak aszfaltozását?
Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, ki fogja elvégezni a csatornázás után
az utak helyreállítását?
Huszka Anita kabinet munkatárs elmondta, a kivitelező kötelessége az utakat
helyreállítani. A süllyesztők és a kapubejárók helyreállítása folyamatos. június 23-án
helyszíni bejárást tartottak, az utak helyreállításának határideje június 30.
Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, ki fogja a munkálatokat ellenőrizni?
Huszka Anita kabinet munkatárs elmondta, a munkálatokat a polgármester úr fogja
ellenőrizni.

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, személyt érintő ügy tárgyalását a
képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja. Megköszönte az intézményvezetők
részvételét és a nyílt ülést bezárta.
Kmft.

Lukács Istvánné
alpolgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Határné Bottyán Erika
Puskásné Halál Ágnes
képviselő, jkv. hitelesítő
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