HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4.számú
JEGYZŐKÖNYV
2009. május 20.
NYÍLT ÜLÉS
HATÁROZATAI
45/2009./V.20./kt.határozat:

- 2009. május 20-i ülés napirendjének elfogadása

46/2009./V.20./kt.határozat:

- Beszámoló a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és családsegítői tevékenységéről Tikos községben 2008.
évben elfogadása

47/2009./V.20./kt.határozat:

- Beszámoló Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2008.évi működéséről, tevékenységéről elfogadása

48/2009./V.20./kt.határozat:

- Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok
végrehajtásának értékelésének elfogadása

49/2009./V.20./kt.határozat:

- Fogorvosi társulási megállapodás elfogadása,
megállapodás aláírására felhatalmazás

50/2009./V.20./kt.határozat:

- Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának felülvizgálata és módosítása

51/2009./V.20./kt.határozat:

- “Dobó István” Általános Iskola Alapító Okiratának felülvizsgálata, módosítása

52/2009./V.20./kt.határozat:

- “Margaréta” Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata, módosítása

53/2009./V.20./kt.határozat:

- Mikrokörzeti társulás Társulási Megállapodásának módosítása (Alapszolgáltatási Központ
fenntartására létrejött)

54/2009./V.20./kt.határozat:

- Intézmény-fenntartói társulási megállapodás
Óvoda közös üzemeltetésére és fenntartására
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

55/2009./V.20./kt.határozat:

- Társulási Megállapodás Közoktatási Intézmény
közös fenntartására módosítása és egységes
szerkezetbe foglalása

56/2009./V.20./kt.határozat:

- Pályázat benyújtása Céljellegű Decentralizált
jellegű előirányzatra

57/2009./V.20./kt.határozat:

- Óvoda nyári takarítási szünet idejének tudomásulvétele

Zárt ülésen:
58/2009./V.20./kt.határozat:

- Póttag megválasztása Helyi Választási Bizottságba

RENDELETEI
7/2009./V.20./sz. rendelet:
8/2009./V.20./sz. rendelet:

- A térítési díjról szóló rendelet módosítása
- Szociális ellátások helyi szabályozásáról módosításáról

4.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 20-án 9,00
órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Bakonyi Lászlóné képviselő
Gaál József alpolgármester
Sifter Aranka képviselő
Igazoltan távol van: Kungli János képviselő
Mózes Nándorné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Petkess Kornélné intézmény vezető
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
45/2009./V.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 20-án tartandó ülésén
az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend: 1.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2008.évi működéséről és tevékenységéről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Beszámoló a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ családsegítői és
gyermekjóléti tevékenységéről Hollád községben
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése Hollád
községben
Előadó: Török Csilla körjegyző
4.) Térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
5.) Társulási megállapodás megkötése Fogorvosi, iskla fogorvosi feladatok ellátására
Előadó: Mózes Marianna polgármester

6.) Körjegyzőség alapító Okiratának felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Török Csilla körjegyző
7.) Általános és Iskola és Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Török Csilla körjegyző
8.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása
Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2008.évi működéséről és tevékenységéről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát.
46/2009./V.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban fenntartott
balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központ munkájáról végzett beszámolót
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: MózesMarianna polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Beszámoló a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ családsegítői és gyermekjóléti
tevékenységéről Hollád községben
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
47/2009./V.20./kt.határozat:

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban fenntartott, a
balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosított Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálat 2008.évben végzett munkájáról készült beszámolót megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) Napirend tárgyalása
Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése Hollád
községben
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
48/2009./V.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az értékelést a Dél-Dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatalhoz terjessze fel.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Török Csilla körjegyző
4.) Napirend tárgyalása
Térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet és az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai a rendelettervezetben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nékül meghozta az alábbi
határozatát:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2009./V.20./sz. rendelete
a 7/2008./V.7./sz. rendelete
az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítésí díjakról módosításáról

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993.évi III.tv. 92/B.§. (1) bekezdése, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított
29/1993./II.17./Korm.rendelet alapján - figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.évi
LXXIX.tv. 115.§.(3) bekezdésére – az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 7/2008./V.7./sz. rendelete 2. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.sz. melléklet:
Étkeztetés
Akinek a jövedelme a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 150 %-át
nem haladja meg: 440
Ft

akinek a jövedelme a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 150 %- 300
%- között van: 480 Ft

akinek a jövedelme a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 300%- fölött
van: 540 Ft

Nyugdíj

Intézményi térítési
díj %-ban

Ft/nap

0-28 500

35

155

28 501-42 750

61

270

Nyugdíj

Intézményi térítési
díj %-ban

Ft/nap

42 751-57 000

68

325

57 001- 85 500

81

390

Ft/nap
Nyugdíj

Intézményi térítési
díj %-ban

85 501

89

480

Házi segítségnyújtás
akinek a jövedelme a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 150 %-át
nem haladja meg:
165 Ft

akinek a jövedelme a
mindenkori öregségi

Nyugdíj

Intézményi térítési
díj %-ban

Gondozási óradíj

0-28 500
28 501-42 750

0
100

0
165

Intézményi térítési díj
%-ban

Gondozási óradíj

Nyugdíj

nyugdíj
legkisebb
összegének 150 %-át
meghaladja: 215 Ft

42 751

100

215

2.§.

(1)
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.§.ában foglalt rendelkezéseket 2009.év
június hó 1.napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
5.) Napirend tárgyalása:
Társulási megállapodás megkötése fogorvosi, iskola fogorvosi feladatok ellátására
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A társulási megállapodás tervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Dr. Németh Zsuzsanna fogorvos, a Nédent Bt.
képviselője a praxisjogát értékesítette Dr. Wórum Péter fogorvos részére. A fogorvosi a
balatonszentgyörgyi fogorvosi rendelőben szeretne működni, amely a balatonszentgyörgyi
Önkormányzat tulajdonát képezi. 100 %-os mértékben. A fogorvosi körzethez tartozó
községek: Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs. A községek
részéről pénzügyi hozzájárulást nem igényel, mivel a rendelő épületét továbbra is
Balatonszentgyörgy biztosítja a működő fogorvos részére. Korábban 1997-ben, amikor a
feladatellátási szerződés meg lett kötve a Nédent Bt-vel, az akkori balatonszentgyörgyi
polgármester kötötte meg a többi önkormányzat nevében, anélkül, hogy erre társulási
megállapodásban felhatalmazást kapott volna. Utána volt egy módosítás, ahol azonban
mindegyik önkormányzat aláírta már. Tavalyi évben az akkor Dél-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal nevet viselő hivatal átfogó ellenőrzést végzett több szakterületen, így
az egészségügyi területen is, és megkifogásolta azt, hogy Balatonszentgyörgy a többi nevében
nem köthetett volna szerződést.
Most, hogy jön az új fogorvos, rendbe kell tenni ezt a kérdést, amennyiben létrejön a társulás
a fogorvosi, iskola fogorvosi feladatok ellátása tekintetében, abban fel lehet hatalmazni
Balatonszentgyörgyöt a feladatellátási szerződés megkötésére. A feladatellátási szerződést
megkötése szükséges a fogorvos részére a Működési engedély Marcali ÁNTSZ-nél történő
megszerzéséhez.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
49/2009./V.20./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli
tájékoztatást a fogorvosi, iskola fogorvosi feladatok ellátását végző fogorvos
személyének változásáról tudomásul vette.

b.) A képviselő-testület Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Szegerdő-Tikos és Vörs
Községekkel társulási megállapodást köt fogorvosi, iskola fogorvosi feladatok
ellátására, felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
c.) A képviselő-testület a társulási megállapodás 3.) pontjában foglaltaknak megfelelően
megbízza Balatonszentgyörgy község Önkormányzatát, hogy 2009. július 1-jei
hatállyal kezdődően határozatlan időre Hollád község közigazgatási területére is
kiterjedően területi ellátási kötelezettséggel ellátási szerződést kössön a SplenDent
Fogászati Kft. (3529 Miskolc, Szilvás u.25. II/3. ) képviselője: Dr. Wórum Péter
ügyvezető (4032 Debrecen Komlossy u. 39. 2/3.szám alatti lakos).A vállalkozás a
szerződéskötéshez szükséges feltételekkel rendelkezik.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6.) Napirend tárgyalása
Körjegyzőség alapító Okiratának felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
50/2009./V.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és
Vörs Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát – a hatályos jogszabályoknak történő
megfeleltetés céljából az alábbiak szerint módosítja:
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek
Körjegyzősége
ALAPÍTÓ OKIRATA
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.39.§. és 40.§.-ában megfogalmazottakra
figyelemmel az önkormányzati és államigazgatási feladataik ellátását Körjegyzőség
létrehozásával biztosítják.
Balatonszentygörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzatainak Képviselőtestülete a helyi önkormányzatorkól szóló 1990.évi LXV.törvény 38.§.(1) bekezdése, az
államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 66.§.-a, valamint a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.törvény 2.§.(2) bekezdése
alapján a Körjegyzőség Alapító okiratát az alábbiak szerint állapítják meg:

1.) Az intézmény neve, székhelye:
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége
8710.Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.

1.) A költségvetési szerv neve:
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége
2. A költségvetési szerve székhelye:
8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.
3.) A költségvetési szerv egyéb adatai:
Törzskönyvi azonosító száma: 570325
Adószáma: 15570327 1 14
KSH statisztikai számjele: 15570327 8411 321 14
Többcélú kistérségi társulás PIR neve: Marcali Kistérség
Bankszámla vezetője:OTP Bank Nyrt.Marcali Fiókja: 11743026-1557032700000000
2.) Alapításának időpontja: 1990.
2005.év január hó 1.napjától Hollád és Vörs községekkel kibővül
4.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- a helyi önkormányzatok működése, az önkormányzati ügyek és az államigazgatási feladatok,
hatáskörök ellátása
- az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testület, bizottság) kapcsolódó
adminisztrációs feladatok ellátása,
- az önkormányzati képviselők munkájának segítése
- a vezetést segítő törzskari funkciók ellátása,
- a belső munkaszervezési igazgatási funkciók ellátása,
- előkészíteni és végrehajtani a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármesterek
irányítása és a körjegyző operatív vezetése mellet,
- ellátni a központi állami szervek megbízásáról az önkormányzat számára hatáskört
megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat,
- előkészíteni döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodni e döntések végrehajtásának
megszervezéséről
- a kötelező feladatként jelentkező államigazgatási és önkormányzati ügyek intézése
- az önkormányzatok valamint az intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos

operatív feladatok
3.) Az intézmény alapítója:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata (8710.Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.)
Hollád Község Önkormányzata (8731, Hollád, Fő u.16.)
Tikos Község Önkormányzata (8731. Tikos, Iskola u.16.)
Vörs Község Önkormányzata (8711. Vörs, Alkotmány u.29.)

5.) A költségvetési szerv 2009.december 31-ig hatályos alaptevékenysége:
Szakágazat: 841105 Helyi Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Szakfeladat: 751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
6.) A költségvetési szerv 2010. január 1.napjától hatályos alaptevékenysége:
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Szakfeladat: 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
7.) Illetékességi területe:
Közigazgatási területe

Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos

és

Vörs

Községek

4.) Az intézmény felügyeleti szerve:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8710.Balatonszentgyörgy,
Berzsenyi u.91.)
5.) Az intézmény működési területe:
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs községek közigazgatási területe
6.) Az intézmény tevékenysége és feladata:
a.) az önkormányzat működésének segítése az államigazgatási ügyek döntésre való
szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
Ellátja:
- az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testületek, bizottságok)
kapcsolódó adminisztrációs feladatokat,
- az önkormányzati képviselők munkájának segítését, a vezetést segítő
funkciókat,
- a belső munkaszervezési, igazgatási teendőket.
b.) előkészíti és végrehajtja a testületi szervek, önkormányzati döntéseit, a polgármesterek
irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett,
c.) ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört
megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat,
d.) előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket, gondoskodik e döntések
végrehajtásának megszervezéséről
7.) Alaptevékenysége: 841105 Helyi Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
8.) Alapvető szakfeladat, és a Körjegyzőség által használt szakfeladatok:

Alapvető szakfeladat: 751153
igazgatási tevékenysége

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

A Körjegyzőség által használt szakfeladatok:
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8.) Az alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata
u.91.
Hollád Község Önkormányzata
Tikos Község Önkormányzata
Vörs Község Önkormányzata

8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi
8731 Hollád, Fő u.16.
8731 Tikos, Iskola u.16.
8711 Vörs, Alkotmány u.11.

9.) A költségvetési szerv irányító szerve:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.

8710

10.) Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó
11.) Aköltségvetési szerv vezetőjének, a körjegyzőnek a kinevezési rendje:
A körjegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat
polgármestere látja el. A körjegyzőt az alapító önkormányzatok képviselő-testületei
nevezik ki együttes ülésen, minősített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés
határozatlan időre szól.
9.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
a.) a körjegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni
b.) a pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a
Képviselő-testületek döntésének figyelembe vételével a székhely önkormányzat
polgármestere irányítja.
c.) a pályázati felhívást:
- az Önkormányzati Minisztérium hivatalos lapjában legalább egy
alkalommal,
- a megyei lapban legalább egy alkalommal
kell közzétenni.
d.) a körjegyzőt az alapító helyi önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülése nevezi
ki. Kinevezéséhez a körjegyzőséghez tartozó képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. A kinevezés határozatlan
időre szól.
e.) A körjegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a körjegyzőségi megállapodás 12.)
pontjában rögzítettek szerint a székhely község polgármestere gyakorolja

12.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszony megjelölése:
a.)Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXII.törvény az irányadó.
b.) Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény az irányadó.
c.) Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény az irányadó.
d.) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959.évi IV.törvény (pl. megbízási jogviszony)
10.) Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre, fenntartási, működési költségek:
a.) az intézmény önálló jogi személy
b.) a körjegyzőség a gazdálkodás szervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodik,
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkezik.
c.) a körjegyzőség éves költségvetését, az egyes önkormányzatokat terhelő konkrét összeget a
képviselő-testületek együttes ülésein határozzák meg. A költségekhez az önkormányzatok a
települések lakosságának arányában járulnak hozzá.
11.) Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon és telephely:
A feladat ellátását szolgáló alapító okirat jóváhagyásakor meglévő
a.) ingatlan vagyon (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.alatti ingatlan) Balatonszentgyörgy
és Tikos Községi Önkormányzatok közös tulajdona (92 % - 8 % arányban.)
b.) az ingó vagyon aránya Balatonszentgyörgy község esetében 92 %, Tikos község esetében 8
%.
12.) Egyéb rendelkezések:
a.) a vagyon felett rendelkezési jogosultság az intézmény működése során keletkező
vagyontárgyak esetében az alapítókat illetik meg a megállapodás szerinti módon és
mértékben.
b.) a Körjegyzőség használatában gazdasági, társasági tulajdonú üzletrész nem lehet,
vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
13.) Az intézmény megszüntetése:
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapítók jogosultak megszüntetni. A
megszüntetésről az alapítók minősített többséggel hozott határozattal döntenek.
14.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet NEM folytat.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.) Napirend tárgyalása
Általános és Iskola és Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
51/2009./V.20./kt.határozat:
I.

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonszentgyörgyi
székhelyű, társulásban fenntartott „Dobó István” Általános Iskola
közfeladatellátásának módját felülvizsgálta. A Képviselő-testület megállapította,
hogy a további működés 2009. július 1.-je után is indokolt az alábbiak szerint: a
„Dobó István” Általános Iskola közszolgáltató költségvetési szerv, fajtája
közintézmény, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
és gazdálkodó..

II.

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dobó István” Általános
Iskola Alapító Okiratát – a hatályos jogszabályoknak történő megfeleltetés céljából
az alábbiak szerint módosítja:
„Dobó István”
Általános Iskola
ALAPÍTÓ OKIRATA

Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4) bek., 10.§ (1)
bek. g) pontjában, valamint az 1991. évi XX. tv. 138.§ (1) bek. r) pontjában biztosított
jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (3) bek., a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bek., 102.§ (2) bek. a) pontja
figyelembevételével az
Általános iskola alapító adatait és tevékenységi körét a következőképpen rögzíti:
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzati
Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 9.§.(4)
bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi
CV.törvény 2.§.(2) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény
37.§.(5)bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják
ki:
1.) Az intézmény neve: „Dobó István” Általános Iskola
OM azonosító: 034065
1.) Az intézmény neve:
„Dobó István” Általános Iskola és Óvoda
2.) Székhelye: 8710.Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.9.
2.)Az intézmény székhelye:
8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.9.

3.) Intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik.
3.)Az intézmény egyéb adatai:
Törzskönyvi azonosító száma: 396716
Adószáma: 15396712 2 14
Bankszámla számla: OTP Bank Nyrt. Marcali Fiókja 11743026-15396712-00000000
Többcélú Kistérségi Társulás PIR neve: Marcali Kistérség
OM azonosító: 034065
4.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az általános iskola oktatásról és nevelés, valamint az óvodai nevelésről és oktatásról
– mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladatról – történő gondoskodás, az
általános iskolai tanulók napközi otthoni menzai és tanulószobai ellátásának igény
szerinti biztosítása, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a Tanulási
Képességet Vizsgáló szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján
szakértői véleménnyel az integráltan oktatható tanulók ellátása, diáksport
tevékenység ellátása, iskolai könyvtár ellátás, képességkibontakoztató felkésztés a
halmazottan hátrányos tanulók számára.
Az általános iskola alaptevékenysége keretében bevételeinek növelése céljából
jogosult az általános iskola nyári szünidőben való hasznosítására, mely bevétel az
általános iskolát illeti meg.
4.) Az intézmény feladata:
-

-

a közoktatási törvényben előírtaknak megfelelően az általános
iskolai nevelés és oktatás ellátása
az általános iskolai tanulók napközi otthoni menzai és
tanulószobai ellátásának igény szerinti biztosítása
sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleménye alapján
szakértői véleménnyel az integráltan oktatatható tanulók
ellátása
diáksport tevékenysége ellátása
tankönyvek biztosítása
kulturális és egészségfejlesztő tevékenység
bejáró tanulók ellátás, felügyelete
felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások
iskolai könyvtár ellátás
képességkibontakoztató felkészítés a halmozottan hátrányos
tanulók számára

Alaptevékenysége : 852010 Alapfokú oktatás
Alapvető szakfeladat: 801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás
Szakfeladatok:
55231-2 szakfeladat Óvodai intézményi közétkeztetés
55232-3 szakfeladat: Iskolai intézményi közétkeztetés
55241-1 szakfeladat: Munkahelyi vendéglátás

70101-5 szakfeladat: Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751922 szakfeladat: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása
751958 szakfeladat: Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek
80122-5 szakfeladat: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a.)
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd.,
b.)
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.)
A feladat ellátására a tárgyi erőforrás adott.
(Beszédfogyatékos, mozgássérült, valamint beilleszkedési ,magatartási, tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása)
Sajátos nevelési igényű, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan akadályozottak körében dyslexia prevenciót, beszédjavítást és
beszédfogyatékosságot kezelő program.
80511-3 szakfeladat: Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
851912 szakfeladat: Anya-, gyermek és csecsemővédelem (védőnői feladatok)
92403-6 szakfeladat: Diáksport
Az intézmény biztosítja a művészeti oktatás (néptánc, zene) tárgyi feltételeit.
5.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5.) Az intézmény tevékenysége
5.1. A költségvetési szerv
alaptevékenysége:

tevékenységének

2009.december

31-ig

hatályos

Szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladat: 801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás
552312 szakfeladat Óvodai intézményi közétkeztetés
552323 szakfeladat: Iskolai intézményi közétkeztetés
552411 szakfeladat: Munkahelyi vendéglátás
701015 szakfeladat: Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751922 szakfeladat: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása
751958szakfeladat: Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek
801225 szakfeladat: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
805113 szakfeladat: Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
851912 szakfeladat: Anya-, gyermek és csecsemővédelem (védőnői feladatok)
924036 szakfeladat: Diáksport

5.2. A költségvetési
alaptevékenysége:

szerv

tevékenységének

2010.január

1-től

hatályos

Szakágazat: 8520 Alapfokú oktatás
Szakfeladat:
562913 Iskolai Intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása, (1-4.évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása, nevelése (5-8.évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
6.) Az intézmény működési területe: kötelező felvételt biztosít: Balatonszentgyörgy,
Hollád, Tikos és Vörs községek közigazgatási területén 1-8.osztályig, valamint a felső
tagozatos általános iskolai tanulók tekintetésben (5-8.osztályig) Balatonberény község
közigazgatási területén (beiskolázási körzet)
7.) Alapításának éve: 1952.
8.) Az alapítást elrendelő határozat: A Balatonszentgyörgyön 1994.június 14-én kelt
„Alapító Okirat Pótlása”, melyet Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 37/1994./VI.30./kt. határozatával fogadott el.
9.) Alapító
szerve:
Jogutódlással
Balatonszentgyörgy,
Balatonberény
(8649.Balatonberény, Kossuth tér 1.), Hollád (8731. Hollád, Fő u.16.), Tikos (8731.
Tikos, Iskola u.16.) és Vörs (8711. Vörs, Alkotmány u.29.) Községi Önkormányzatok
(217/1998./XII.30./Korm. 13.§.(6) )bekezdése szerinti megállapodás alapján.
10.)
Fenntartója és felügyeleti szerve: Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád,
Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok. Az alapító szervek egyes alapítói jogok
gyakorlását
átruházták
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestületére (8710.Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.) a Társulási
megállapodás 4.) pontja alapján.
6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91
Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény, Kossuth Lajos tér 1.
Hollád Község Önkormányzata 8731 Hollád, Fő u.16
Tikos Község Önkormányzata 8731 Tikos, Iskola u.16.
Vörs Község Önkormányzata 8711 Vörs, Alkotmány u.29.

7.) Az intézmény irányító szerve: a társulási megállapodás 4.) pontja alapján:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.
8.) Az intézmény típusa szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó
11.)Az intézmény típusa: alapfokú oktatási intézmény (általános iskolai tanulók nevelő-oktató
intézménye
9.) Az intézmény típusa: alapfokú oktatási intézmény (általános iskolai tanulók nevelőoktató intézménye
12.)Az intézmény évfolyamainak száma és maximálisan felvehető tanulói létszám:
Évfolyamainak száma: évenként változó csoportszámban 1-8 évfolyamon
Maximálisan felvehető tanulói létszám: 280 fő
10.)Az intézmény évfolyamainak száma és maximálisan felvehető tanulói létszám:
Évfolyamainak száma: évenként változó csoportszáma 1-8 évfolyamos
Maximálisan felvehető tanulói létszám: 280 fő
13.)Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő költségvetési szerv.
14.)Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó, előirányzati felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az intézmény nevében a feladatellátás során fizetési, vagy más teljesítési
kötelezettséget vállalni az intézmény vezető, vagy általa megbízott személy jogosult a
jogszabályi előírások betartásával.
Az
intézmény
költségvetése
Balatonszentgyörgy
Községi
Önkormányzat
költségvetésében elkülönítetten szerepel. A költségvetés meghatározása, a
költségvetési beszámoló felülvizsgálata, és az intézmény pénzmaradványának
jóváhagyása Társulási Megállapodásban foglaltak szerint a Társulási Tanács
véleményezési, Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata feladat-, és hatáskörébe
tartozik.
11.)
Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzatának képviselő-testületei – pályázat alapján jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő igazgatót nevez ki határozott időre. Az egyéb munkáltatói jogköröket Balatonszentgyörgy Község Polgármestere gyakorolja a vezető
felett.
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján lehet betölteni. A pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és
Vörs Községek Körjegyzője végzi. A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális
Minisztérium hivatalos lapjában, valamint a Kormányzati és Személyügyi Szolgálta-

tó és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, emellett a pályázati felhívást
és a kinevezés feltételeit a fenntartó önkormányzatok székhelyén, a munkáltató székhelye és telephelye szerinti településen a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
15.)Az intézmény vezető kinevezési rendje:
Az intézmény vezetője az igazgató, aki képviseli az intézményt és gyakorolja a
munkáltatói jogkört az intézmény dolgozói felett. Az intézményt vezetőjét – külön
jogszabályban meghatározott időtartamra – a fenntartó önkormányzatok Képviselőtestületei együttes ülésükön, nyilvános pályázat útján bízzák meg. Az intézményvezető
felett az egyéb munkáltató jogkört – a Társulási megállapodásban foglaltak szerint –a
– Balatonszentgyörgy község polgármestere - gyakorolja.
12.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:
a.) elsősorban közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII.törvény az irányadó
b.) Munkavállaló a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény alapján
c.) egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959.évi IV.tv. (pl. megbízási jogviszony)
13.)Az intézményi feladat ellátását szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési
joga:
Intézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon:
Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.9. (267.tulajdoni lapon, 173.hrsz. alatt, 1 ha 0661 m2
területű) és a mindenkori mérlegben kimutatott vagyontárgyak.
A vagyon tulajdoni viszonyai a Társulási megállapodásban kerülnek szabályozásra.
Az intézmény a használatában álló vagyon felett a vonatkozó jogszabályi előírások és
a tulajdonosok döntései szerint jogosult rendelkezési jogát gyakorolni, köteles azok
állagáról megfelelő módon gondoskodni, az alapfeladat ellátását szolgáló saját bevétel
növelése céljából az átmenetileg felesleges eszközöket és kapacitásokat hasznosítani.
14.)Az intézmény a fenntartók által biztosított pénzeszközök, valamint egyéb bevételei
alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.
15.)Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, az Közoktatási Intézményi
Társulás Tanácsa által véleményezett, Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata által
jóváhagyott elemi költségvetésben kell előirányozni.
16.)Az intézmény megszűnése a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján –
következik be.
17.)Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve a nyilvántartásból való
törlését a felügyeleti szerv kéri a Magyar Államkincstártól.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
52/2009./V.20./kt.határozat:
I.

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonszentgyörgyi
székhelyű, társulásban fenntartott „Margaréta” Óvoda közfeladatellátásának
módját felülvizsgálta. A Képviselő-testület megállapította, hogy a további
működés 2009. július 1. után is indokolt az alábbiak szerint: a „Margaréta” Óvoda
közszolgáltató költségvetési szerv, fajtája közintézmény, feladatellátáshoz
kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő

II.

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Margaréta” Óvoda
Alapító Okiratát – a hatályos jogszabályoknak történő megfeleltetés céljából az
alábbiak szerint módosítja:

„Margaréta” Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATA
A Balatonszentgyörgy-Hollád és Tikos Községek az államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII.tv.87.§.(1) bekezdésében, 88-90.§-aiban foglaltak szerint – figyelemmel a
közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv. 37.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre 2007.
szeptember 1-jétől kezdődően a közösen fenntartott Óvoda alapító okiratát az alábbiak
szerint állapítják meg:
Balatonszentygörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 9.§.(4) bekezdése, a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.törvény 2.§.(2) bekezdése,
valamint a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 37.§.(5)bekezdése alapján az
alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki:
1.)Az intézmény neve: „Margaréta” Óvoda
Székhelye:
8710.Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4.
2.)Az óvoda ellátandó alaptevékenysége: a jogszabályban meghatározott feladatokat teljes
körűen ellátja. Ennek keretében az intézmény alaptevékenységként végzi a 3 éves kortól az
iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 8 éves korig az óvodai nevelést.
A gyermek 5.életévének betöltésétől kezdve az óvodai nevelés keretében folyó iskolai
életmódra felkészítő foglalkozásokat tartanak az óvodai nevelési program szerint.
Alaptevékenysége:
851020 Óvodai nevelés
Alapvető szakfeladat:
801115 Óvodai nevelés
Az intézmény által használt szakfeladatok:
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés

552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
(sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
c.)
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd.,
d.)
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.)
A feladat ellátására a tárgyi erőforrás adott.
3.)Gazdálkodási jogköre: önálló jogi személy. Részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai
felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény vezetője a mindenkor
hatályos, költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.
Az intézmény költségvetése Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat költségvetésében
elkülönítetten szerepel. A költségvetés meghatározása, a költségvetési beszámoló
felülvizsgálata, és az intézmény pénzmaradványának jóváhagyása Társulási
Megállapodásban foglaltak szerint az intézményfenntartó társulásban résztvevő Hollád-Tikos
és Vörs Községek Önkormányzatai véleményezési, Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzata feladat-, és hatáskörébe tartozik.
2.) Az intézmény egyéb adatai:
Törzskönyvi azonosító száma: 401056
Adószáma: 15401050 1 14
Bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. Marcali Fiókja 11743026-1540105-0000000
Többcélú Kistérségi Társulás PIR neve: Marcali Kistérség
OM azonosító: 033870
3.) Jogszabályban meghatározott közfeladatai:
a jogszabályban meghatározott feladatokat teljes körűen ellátja. Ennek keretében az
intézmény alaptevékenységként végzi a 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges
fejlettség eléréséig, legfeljebb 8 éves korig az óvodai nevelést. A gyermek 5.életévének
betöltésétől kezdve az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő
foglalkozásokat tartanak az óvodai nevelési program szerint.
4.)Az intézmény tevékenysége
4.1.A költségvetési szerv
alaptevékenysége:

tevékenységének

2009.december

31-ig

Szakágazat: Óvodai nevelés
Szakfeladat: 801115 Óvodai nevelés
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

hatályos

4.2. A költségvetési szerv tevékenységének 2010. január 1-től hatályos alaptevékenysége
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátás
4.)Fenntartó és felügyeleti szerve:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata
8710.Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.), Hollád Község Önkormányzata (8731. Hollád, Fő
u.16.), Tikos Község Önkormányzata (8731. Tikos, Iskola u.16.) és Vörs Község
Önkormányzata (8711. Vörs, Alkotmány u.29.).
Az alapító szervek a közös feladat-, és hatáskör ellátásával, a fenntartói jogosítványok
gyakorlásával, a társulásban fenntartott intézmény felügyeletével Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzatának Képviselő-testületét (8710. Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.) bízták
meg a Társulási megállapodás 2.) pont b.) pontja alapján.
5.)Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91
Hollád Község Önkormányzata 8731 Hollád, Fő u.16
Tikos Község Önkormányzata 8731 Tikos, Iskola u.16.
Vörs Község Önkormányzata 8711 Vörs, Alkotmány u.29.
6.) Az intézmény irányító szerve: a társulás megállapodás 2.pont b.) pontja alapján:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.
5.)Az intézmény alapító szerve: Balatonszentgyörgy
(8710.Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.)

Község

Önkormányzata

6.)Az alapítás éve: 1970 (Balatonszentgyörgy Községi Közös Tanácstól jogutódlás)
7.)Az intézmény típusa szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: önállóan működő
7.)Az intézmény vezetője a vezető óvónő, aki képviseli az intézményt és gyakorolja a
munkáltatói jogkört az intézmény dolgozói felett. Az intézmény vezetőjét – külön
jogszabályban meghatározott időtartamra – a fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületei
együttes ülésükön, nyilvános pályázat útján bízzák meg. Az intézményvezetője felett az egyéb
munkáltatói jogokat – a Társulási megállapodásban foglaltak szerint - Balatonszentgyörgy
Község Polgármestere gyakorolja. Az alkalmazottak tekintetében a munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja a Balatonszentgyörgy Község Polgármesterével
történő
egyeztetéssel.
8.)Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8.)Az intézmény típusa: óvoda (óvodai nevelés feladatellátás)

9.)Az intézmény működési területe: Balatonszentgyörgy-Hollád és Tikos és Vörs községek
közigazgatási területe, valamint megállapodás alapján a környező települések óvodásainak
ellátása esetén az érintett települések közigazgatási területe.
9.) Az intézmény működési köre: kötelező felvételt biztosít: Balatonszentgyörgy, Hollád,
Tikos és Vörs községek közigazgatási területén, valamint megállapodás alapján a
környező települések óvodásainak ellátása esetén az érintett települések közigazgatási
területe
10.)Az intézmény típusa: óvoda
10.)Az óvodai csoportok száma: 3, az óvoda 75 férőhelyes.
10.) Óvodai csoportok száma: 3
11.)Az intézmény tagintézménnyel nem rendelkezik.
11.) Az intézménybe felvehető maximális létszám: 75 fő
12.)A feladat ellátását szolgáló vagyon: Balatonszentgyörgyi 101.számú tulajdoni lapon
1.hrsz. alatt felvett óvoda épület és udvar, a leltár szerinti felszerelések és ingók
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata tulajdonát képezi. A működtetésre átadott
forrásokból megvalósuló működési célú eszközfejlesztések révén létrejövő vagyon, a
pályázati úton és egyéb módon megszerzett vagyon Balatonszentgyörgy tulajdonába kerülnek.
13.)A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyontárgyakat a közoktatási feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem
idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Gazdálkodása során köteles betartani a helyi
önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében foglaltakat. Az intézményben levő konyha
felesleges kapacitását szabadon értékesítheti.
13.) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a rendelkezésre
álló vagyontárgyakat a közoktatási feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem
idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Gazdálkodása során köteles betartani a
helyi önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében foglaltakat.
14.)A költségek viselésének aránya és teljesítése: az intézményi társulási megállapodás 9.2. és
9.3.pontja szerinti
15.) Az intézmény megszüntetése:
Az intézmény megszüntetéséről a jogszabály által nevesített esetekben BalatonszentgyörgyHollád-Tikos és Vörs Községek önkormányzatai, minősített többséggel hozott határozataikkal
tehetik meg.
16.) Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos
és
Vörs
Községek
Önkormányzatának képviselő-testületei – pályázat alapján jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezető óvonőt nevez ki határozott időre. Az egyéb

munkáltatói jogköröket Balatonszentgyörgy Község Polgármestere gyakorolja a vezető
felett. Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján lehet betölteni. A pályázati
eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és
Vörs Községek Körjegyzője végzi. A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális
Minisztérium hivatalos lapjában, valamint a Kormányzati és Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, emellett a pályázati felhívást
és a kinevezés feltételeit a fenntartó önkormányzatok székhelyén, a munkáltató székhelye és telephelye szerinti településen a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
17.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:
a.) elsősorban közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII.törvény az irányadó
b.) Munkavállaló a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény alapján
c.) egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959.évi IV.tv. (pl. megbízási jogviszony)
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
8.) Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
8.1. Mikrokörzeti társulás Társulási Megállapodásának (Alapszolgáltatási Központ
működtetésére létrejött) módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
53/2009./V.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban fenntartott balatonke-kereszúri
székhelyű Alapszolgáltatási Központ közös működtetésére létrehozott mikrokörzeti társulás

Társulási Megállapodását módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a jegyzőkönyv
mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

8.2. Intézmény-fenntartói társulási megállapodás Óvoda közös üzemeltetésére és
fenntartására módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
54/2009./V.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonszentgyörgyi székhelyű
társulásban fenntartott “Margaréta” Óvoda közös üzemeltetésére és fenntartására létrejött
Intézmény-fenntartói Társulási Megállapodás módosítását – b.) a közös feladat-, és hatáskör
ellátásával megbízott, a társulás által fenntartott intézmény irányító szerve:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testület
8710
Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91. – és egységes szerkezetbe foglalását megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
8.3. Társulási Megállapodás Közoktatási Intézmény közös fenntartására módosítása és
egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
55/2009./V.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonszentgyörgyi székhelyű
“Dobó István” Általános Iskola közös fenntartására létrejött Társulási megállapodás
módosítását “3.) A társulás tagjainak neve és székhelye:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata
8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.
Balatonberény Község Önkormányzata
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Hollád Község Önkormányzata

8731 Hollád, Fő u.16.
Tikos Község Önkormányzata
8731 Tikos, Iskola u.16
Vörs Község Önkormányzata
8711 Vörs, Alkotmány u.29.
4.) A társulásban fenntartott intézmény irányító szerve:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91. “ –
és felülvizsgálatát megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
8.4.Pályázat benyújtása Céljellegű Decentralizált jellegű előirányzatra
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
Lehetőség van az idei évben pályázatot benyújani Céljellegű Decentralizált Előirányzatból
forrás elnyerésére. Hollád a TEKI keretét elcserélte egy másik önkormányzattal, CÉDE-t
pedig kapott, így lehetősége van 766.272.- Ft-ot megpályázni, melyhez önerőt kell biztosítani
135.224.- Ft-ot, így mindösszesen a bekerülési összeg amit fel lehet használni 901.496.- Ft.
A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartüzkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
56/2009./V.20./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Déldunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE támogatására pályázatot
nyújt be.
A pályázat célja: Községháza külső nyílászáróinak részleges cseréje
A fejlesztés megvalósulási helye:
Hollád, Fő u.16. 58/1 hrsz.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel

2009.év
135.224.0

Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:

766.272.0
0
901.496.-

b.) A képviselő-testület a 2009.évi saját forrás összegét a 2009.évi költségvetéséről szóló
1/2009./II.23./sz. költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
8.5. Óvoda nyári takarítási szünet idejének tudomásulvétele
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
A “Margaréta” óvoda vezető óvonője tájékoztatta, hogy az óvoda nyári nagytakarítási
munkálatait a 2009.év augusztus hó 10.napja és 2009.év augusztus hó 28.napja közötti
időtartamban tervezi, ez alatt az általános iskola könyhája is zárva tart.
A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartüzkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
57/2009./V.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda 2009.év augusztus 10-e és
augusztus 28.-a közötti (óvoda nyári nagytakarítási, festési munkálatainak elvégzése céljából)
zárva-tartását tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
8.6. Szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla:
Javasolja a képviselő-testület részére, hogy módosítsa 2 kérdésben a Szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 6/2009./III.27./sz. rendeletét. Az egyik, módosítás lenne hogy a
rendelet 16.§.(8) bekezdését helyezze hatályon kívül, mivel Alkotmánybíróság döntött április
végén arról, hogy szigorúbb feltételek nem állapíthatnak meg az önkormányzatok, mint amit a

tv. előír. A második módosítás pedig az lenne, hogy az átmeneti segélyezés
gyógyszertámogatás formájában történő juttatásával kapcsolatos hatáskört a Képviselőtestület ruházza át a polgármesterre.
A képviselő-testület tagjai a rendelettervezetben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2009./V.20./sz. rendelet
6/2009./III.27./sz.rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról módosításáról
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949.évi XX.tv. 44/A §.(2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló – többször módosított - 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §(3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 37/D (3) bekezdésében, 38. §-ának (9) bekezdésében, 43/B § (1) és (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében,
50.§-ának (3) bekezdésében, 55/C § (4) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A képviselő-testület a 6/2009./III.27./sz. rendelet 16.§.(8) bekezdését hatályon kívül helyezi.
2.§.
(1)A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekre
is alkalmazni kell.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
8.7. Zárt ülés elrendelére
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt – zárt
ülést rendel el.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

