HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3.számú
JEGYZŐKÖNYV
2009. ÁPRILIS 21.
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS
HATÁROZATAI
38/2009./IV.21./kt.határozat:

- 2009.április 21-i rendkívüli nyilvános
ülés napirendjének elfogadása

39/2009./IV,21,/kt.határozat:

- Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok 2009.évi támogatására

40/2009./IV.21./kt.határozat:

- „Dobó István Általános Iskola és Óvoda
közös
fenntartására
társulási
megállapodás megkötése

41/2009./IV.21./kt.határozat:

- Közbeszerzési terv elfogadása

42/2009./IV.21./kt.határozat:

-Költségvetési szervezet feladatellátásának felülvizsgálata

43/2009./IV.21./kt.határozat:

-Somogyszentpál csatlakozási kérelme Hatósági-Igazgatási Társuláshoz

44/2009./IV.21./kt.határozat:

- Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása

3.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 21-én 9,00
órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Bakonyi Lászlóné képviselő
Gaál József alpolgármester
Kungli János képviselő
Mózes Nándorné képviselő
Sifter Aranka képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Mózes Marianna polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
nyilvános ülése határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
38/2009./IV.21./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 21-i rendkívüli
nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend: 1.) Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok 2009.évi támogatására
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.)„Dobó
István
Általános
Iskola
közös fenntartására társulási megállapodás megkötése
Előadó: Mózes Marianna polgármester

és

3.) Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) Költségvetési szervezet feladatellátásának felülvizsgálata
Előadó: Mózes Marianna polgármester
5.) Somogyszentpál csatlakozási kérelme Hatósági-Igazgatási Társuláshoz
Előadó: Mózes Marianna polgármester
6.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

Óvoda

1.)Napirend tárgyalása
Pályázat benyújtása önhibáján kívül
önkormányzatok 2009.évi támogatására

hátrányos

pénzügyi

helyzetben

lévő

Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Az önkormányzat elfogadta a 2009.évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelyben több a
kiadási előirányzata, mint bevételi előirányzata. A hiányt vagy hitelfelvétellel, vagy pályázati
úton lehetne pótolni. Javasolja a testületnek, hogy nyújtson be pályázatot az önhibáján kívül
hátrányos helyzetbe került önkormányzatok pénzügyi támogatására.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
39/2009./IV.21./kt.határozat:
A) Hollád Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú
melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok támogatására.
B) Hollád Képviselő-testülete (Közgyűlése) az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a
Balatonszentgyörgy székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II.
b) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl
intézmény(eke)t nem tart fenn, azonban Balatonszentgyörgy székhelyű
– külön jogszabály szerint létrehozott – társulásban részt vesz.
III.
2) Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 500 fő vagy az
alatti és
2.1. 2008. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások
támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulásban
(intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében) látja el.
IV.
Az önkormányzat - magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és
a gazdálkodása során realizál.

V.
b) Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv.
92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett,
bb) és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése
alapján sem bízott meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.) Napirend tárgyalása
.„Dobó István” Általános Iskola és Óvoda közös fenntartására társulási megállapodás
megkötése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Hollád Község Önkormányzata az Ötv.-ból eredő kötelező feladatait (általános iskolai oktatás
és óvodai nevelés) társulás keretében látja el. Jelenleg két közoktatási társulásban vesz részt
mint fenntartó. Az általános iskolát Balatonszentgyörgy, Balatonberény (5-8.osztály
tekintetében), Hollád és Tikos önkormányzataival közösen, míg a szintén balatonszentgyörgyi
székhelyű óvodát Balatonszentgyörgy, Hollád, és Tikos önkormányzataival. A fenntartó
önkormányzatok a jogszabályban meghatározott határidőig (március 31-ig meghozták
döntéseiket arról, hogy a két intézményt integrálják olyan formában, hogy 2009. szeptember
1-től az óvoda az általános iskola tagintézményévé váljon, ezen új szervezeti forma
kialakítása feltétele az általános iskola és óvoda felújítására benyújtott DDOP pályázatnak is.
A szervezeti változás eredményeképpen változna az intézmény neve is, „Dobó István”
Általános Iskola és Óvodára. Az átalakított intézmény fenntartására egy új társulási
megállapodás megkötése célszerű, melynek tervezete elkészült. Ismerteti a testület tagjaival a
megállapodás tervezetben foglaltakat, javasolja annak elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a megállapodás tervezetben, valamint a szóbeli kiegészítésben
foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
40/2009./IV.21./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közoktatási feladatainak
ellátására társulási megállapodás köt Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Tikos és
Vörs községek Önkormányzataival a balatonszentgyörgyi székhelyű „Dobó István”
Általános Iskola és Óvoda többcélú intézményben történő feladatellátásra.
b.) A képviselő-testület e határozattal 2009. szeptember 1. napján hatályba lépő társulási
megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

c.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jóváhagyott megállapodás hatályba
lépésével egyidejűleg az általános iskolai feladatellátásra BalatonszentgyörgyBalatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek önkormányzatai által kötött Társulási
Megállapodás, valamint az óvodai feladatellátásra Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos
és Vörs Községek önkormányzatai által kötött Társulási Megállapodás hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) Napirend tárgyalása
Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
A Közbeszerzési tv. szerint az önkormányzatoknak minden év április 15-ig eves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Ezen terv
nyilvános, melybe mindenki betekinthet, illetve a Közbeszerzések Tanács kérésére az
Önkormányzat köteles azt megküldeni.
2009.évben Hollád Község Önkormányzatának közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó
beruházása, beszerzése nem várható, mivel a 2009.évi költségvetésében a közbeszerzési
értékhatárt elérő beruházást, felújítást nem tervezett. Javasolja a testületnek, hogy nemleges
közbszerzési tervet fogadjon el.
A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
41/2009./IV.21./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt.5.§.-ában foglaltaknak eleget
tesz, az Önkormányzat 2009.évi NEMLEGES közbeszerzési tervét elfogadja.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete amennyiben közbeszerzés alá eső
beszerzést kiván még a 2009-as költségvetési évben megvalósítani, közbeszerzési tervét el
fogja készíteni, és nyilvánossá teszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
Költségvetési szervezet feladatellátásának felülvizsgálata
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Török Csilla:
Ismerteti a hatályos jogszabályi előírásokat, valamint kéri a testület tagjait, hogy az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, az
előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem merült fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
42/2009./IV.21./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008.évi CV.tv. 44.§. (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az általa társulásban fentartott
intézmények (Balatonszentgyörgy, Hollád,Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége,
„Dobó István” Általános Iskola és „Margaréta” Óvoda” – közfeladatellátásának
módját felülvizsgálta.
b.) A Képviselő-testület megállapította, hogy a további működés 2009. július 1.-je után is
indokolt az alábbiak szerint:
1. Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége, besorolása
közhatalmi költségvetési szerv (2008.évi CV.tv. 15.§.(1) bekezdése), önállóan
működő és gazdálkodó
2. „Dobó István” Általános Iskola és „Margaréta” Óvoda esetében: a fenntartók
elhatározták a jogszabályban meghatározott határidőig március 31-ig a 2009.
szeptember 1-től hatályba lépő szervezeti változást oly módon, hogy a
„Margaréta”Óvoda az utóbbi időponttól kezdődően az a „Dobó István Általános
Iskola és Óvoda” tagintézményévé válik. Az intézmény besorolás: közszolgáltató
költségvetési szerv, ezen belül közintézmény / 2008.évi CV.tv.16.§. a.) pontja/
(mely közoktatási feladatokat lát el), önállóan működő és gazdálkodó.
3. A képviselő-testület az alapító okiratok kiegészítését és rendbetételét a 2008.évi
CV.tv. 44.§. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2009. június 1-ig elvégzi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.) Napirend tárgyalása
Somogyszentpál csatlakozási kérelme Hatósági-Igazgatási Társuláshoz
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testületet arról. hogy a Marcali kistérséghez tartozó önkormányzatok egyes
hatósági feladatok ellátása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény
és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi
CXXXV.törvény alapján 2004-ben létrehozták a Hatósági-igazgatási Társulást a Marcali
Többcélú Kistérségi társulás mellett.

Ennek keretében szabálysértés, birtokvédelem pénzügyi végrehajtás, szakfordítói-és tolmács
igazolvány, ipar-kereskedelem, valamint építésügy területén a hatósági-igazgatási feladatok a
marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.
Somogyszentpál Község Önkormányzata részes a pénzügyi végrehajtás tekintetében, 2009.
áprilisában azonban a szabálysértési és birtokvédelmi ügyintézés tekintetében is jelezte a
csatlakozási szándékát. A csatlakozáshoz az 1997.évi CXXXV.tv. 4.rendelkezési értelmében
a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének a társuláshoz történő
csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.
A tagok számának bővülése következtében a társulási megállapodás módosítása szükséges.
Kéri a testület tagjait, hogy járuljanak hozzá.
A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
43/2009./IV.21./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Somogyszentpál
község szabálysértési és birtokvédelmi ügyintézés tekintetében is csatlakozzon a HatóságiIgazgatási Társuláshoz, egyúttal a módosított társulási megállapodást jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6.) Egyéb ügyek
6.1. Balatonkeresztúri székhelyű, társulásban fenntartott Alapszolgáltatási Központ
Alapító Okiratának felülvizsgálata
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
A balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központot társulásban tartja fenn 7
önkormányzat, a 2008.évi CV.tv. rendelkezései értelmében az önkormányzatoknak felül kell
vizsgálni az általuk fenntartott intézmények Alapító okiratait, szervezeti működését. A
balatonkeresztúri körjegyző elkészítette az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának
módosítását, melyet most a testület elé terjesztek megtárgyalás végett.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
44/2009./IV.21./kt.határozat:
I. Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonkeresztúri székhelyű,
társulásban fenntartott Alapszolgáltatási Központ közfeladatellátásának módját felülvizsgálta.
A Képviselő-testület megállapította, hogy a további működés 2009. július 1.-je után is
indokolt az alábbiak szerint: az Alapszolgáltatási Központ közszolgáltató költségvetési szerv,
fajtája közintézmény, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő.
II. Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 44.§. (4) bekezdése alapján az
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát felülvizsgálta és azt az alábbiak szerint módosítja:
dőlt- áthúzott betű a korábbi alapító okirat szövege, melyet hatályon kívül helyez
vastag betűs rész a felülvizsgálattal megállapított szöveg:
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az alapító okirat preambulumát a következők szerint állapítja meg:
Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs,.Tikos
Községi Önkormányzat Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló - többször
módosított - 1990. évi LXV: törvény 9.§./4/ bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-a, valamint a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki:biztosított jogkörében eljárva az Alapszolgáltatási
Központ alapító okiratát az alábbiak szerint állapítják meg.
1./ Az intézmény elnevezése:
Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr
1. A költségvetési szerv neve:
Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr
2./ Az intézmény székhelye:
8648 Balatonkeresztúr Iskola u. 3. Telefon: 85/376-296
2. A költségvetési szerv székhelye:
8648 Balatonkeresztúr Iskola u. 3. Telefon: 85/376-296
Telephelyei:
Balatonberény Kossuth u. 12.
Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 22.
3./ Telephelyei:
Balatonberény Kossuth u. 12.
Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 22.
3. A költségvetési szerv egyéb adatai:
Törzskönyvi azonosító száma: 655491
Adószáma: 16807019-2-14
KSZ statisztikai számjele: 16807019 8810 322 14
Többcélú kistérségi társulás PIR neve: Marcali Kistérség
Bankszámla vezetője: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 66900045-11010027

Az intézményvezető neve: Petkess Kornélné
4./ Az intézményt alapító szervek neve és címe:
Balatonberény Község Önkormányzat
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata
Balatonmáriafürdő Község
Önkormányzata
Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzata
Hollád Község Önkormányzata
Vörs Község Önkormányzata
Tikos Község Önkormányzata

8649 Balatonberény Kossuth tér 1.
8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52.
8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52.
8710 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 91.
8731 Hollád Fő u. 16.
8711 Vörs Alkotmány u. 29.
8731 Tikos Iskola u. 16.

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
szociális alapellátás biztosítása
5./ Az intézmény vezetője:
Az intézmény vezetőjét a Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki.
Egyéb munkáltatói jogokat: Balatonkeresztúr község polgármestere gyakorolja. Az intézmény dolgozói
tekintetében a munkáltatói jogkort az intézményvezető gyakorolja, a társulási megállapodásban foglalt
feltételekkel.
5. A költségvetési szerv 2009. december 31-ig hatályos alaptevékenysége:
853 266 Nappali szociális ellátás
853 233 Házi segítségnyújtás
853 244 Családsegítés
853 255 Szociális étkeztetés
6./ Az intézmény jogállása, gazdálkodási formája:
Jogi személyként működő, külön szakmai szervezeti egységet alkotó, egyszemélyi vezető által
irányított, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági, számviteli feladatait a Balatonkeresztúri-Balatonmáriafürdői
Községi Önkormányzatok Körjegyzősége látja el.
6. A költségvetési szerv 2010. január 1. napjától hatályos alaptevékenysége
881011 Idősek nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
7./ Az intézmény fenntartója
Balatonberény Község Önkormányzat
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata
Balatonmáriafürdő Község
Önkormányzata
Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzata
Hollád Község Önkormányzata

8649 Balatonberény Kossuth u. 12.
8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52.
8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52.
8710 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 91.
8731 Hollád Fő u. 16.

Vörs Község Önkormányzata
Tikos Község Önkormányzata

8711 Vörs Alkotmány u. 29.
8731 Tikos Iskola u. 16.

7. Működési köre (területe) és ellátandó feladatai
 • étkeztetés (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Balatonszentgyörgy,
Hollád, Vörs, Tikos)

•
házi segítségnyújtás (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény,
Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos)

•
családsegítés
(Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő,
Balatonberény,
Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos)
 • nappali ellátás (Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonszentgyörgy)
 •
gyermekjóléti szolgáltatás (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény,
Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos,)
 A családsegítés keretében a települések vonatkozásában az Alapszolgáltatási Központ
biztosítja a tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek,
pszichiátriai betegek, kábítószer problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére a tanácsadást.
8./ Az intézmény működésének finanszírozása:
Az intézmény finanszírozását a Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat éves költségvetésében
biztosítja, illetve társulási megállapodás szerinti feladatok tekintetében és mértékben az átvett
pénzeszközökből. /A társulási megállapodás ezen alapító okirat elválaszthatatlan részét (függelékét)
képezi./
8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
Balatonberény Község Önkormányzat 8649 Balatonberény Kossuth tér 1.
Balatonkeresztúr Község
8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52.
Önkormányzata
Balatonmáriafürdő Község
8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52.
Önkormányzata
Balatonszentgyörgy Község
8710 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 91.
Önkormányzata
Hollád Község Önkormányzata
8731 Hollád Fő u. 16.
Vörs Község Önkormányzata
8711 Vörs Alkotmány u. 29.
Tikos Község Önkormányzata
8731 Tikos Iskola u. 16.
9./ Az intézmény felügyeletei szerve:
A Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat.
9. Az intézmény irányító szerve:
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.
10./ Az intézmény működési területe és ellátandó feladatai:

•
étkeztetés (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Balatonszentgyörgy,
Hollád, Vörs, Tikos)

•
házi segítségnyújtás (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény,
Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos)
 •
családsegítés (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Balatonszentgyörgy,
Hollád, Vörs, Tikos)
 • nappali ellátás (Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonszentgyörgy)

•
gyermekjóléti szolgáltatás (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény,
Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörs, Tikos,)

10/A. A családsegítés keretében az Alapszolgáltatási Központ biztosítja a tartós munkanélküliek, fiatal
munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a
krónikus betegek, a szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer problémával küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére a tanácsadást.
10. Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
11./ Az intézmény alaptevékenysége: Tevékenysége szakágazati (TEÁOR) besorolás szerint: 881000
853 266 Nappali szociális ellátás
853 233 Házi segítségnyújtás
853 244 Családsegítés
853 255 Szociális étkeztetés
Törzskönyvi azonosító száma: 655491
Adószáma: 16807019-2-14
KSZ statisztikai számjele: 16807019 8810 322 14
Többcélú kistérségi társulás PIR neve: Marcali Kistérség
Bankszámla vezetője: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 66900045-11010027
Az intézményvezető neve: Petkess Kornélné
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézményvezetőt a külön jogszabályokban megnevezett feltételeknek megfelelő szabályok
szerint lebonyolított pályázat útján – a társult tagok véleményének kikérésével –
Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. Az egyéb
munkáltatói jogköröket Balatonkeresztúr Község Polgármestere gyakorolja a vezető felett.
Az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.
12./ Az intézmény kiegészítő és vállalkozói tevékenységet nem végez.
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
a.) Elsősorban közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó.
b.) Munkavállaló az Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény alapján
c.) egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony).
13./Az intézmény részletes működését a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Módosítására
az alapító jogosult.
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
 Balatonkeresztúr Iskola u. 3. szám alatti épülete, leltár szerinti felszerelései és ingóságai
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat tulajdonában állnak.



Balatonberény Kossuth u. 12. szám alatti épülete, leltár szerinti felszerelései és
ingóságai Balatonberény Község Önkormányzat tulajdonában állnak.
Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 22. szám alatti épülete, leltár szerinti
felszerelései és ingóságai Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat
tulajdonában állnak.



Az önkormányzatok vállalják, hogy a társulási megállapodásban szabályozott feladatok
ellátásához szükséges vagyonelemek tekintetében az Önkormányzatok egymás számára
ingyenes használati jogot biztosítanak, vonatkozó vagyonrendeleteik előírásai szerint. A

költségvetési szerv működése során keletkező esetleges vagyonszaporulat a társult
önkormányzatok közös vagyonát képezi.
Az intézmény finanszírozását a Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat éves költségvetésében
biztosítja, illetve társulási megállapodás szerinti feladatok tekintetében és mértékben az átvett
pénzeszközökből.
15. Vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg.
14. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait az önállóan működő és gazdálkodó
Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községei Önkormányzatok Körjegyzősége látja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Mózes Marianna polgármester a képviselő-testület
rendkívüli nyilvános ülését berekeszti.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

