Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testület
2011. június 29-i
rendkívüli nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

1. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
87/2011. Ö. határozat
2. ÁMK igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálása, igazgató
megválasztása
88/2011. Ö. határozat
89/2011. Ö. határozat
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Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29én 17:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Pósfai Csaba alpolgármester
Bederna Zoltán képviselő
Szente László képviselő
Tirpák László képviselő

Meghívott vendég:Gábor Zsuzsanna pályázó.
Dr Kocsis Tamás képviselő, valamint Dr. Nyirán Gergely képviselő távolmaradását
előre jelezte.
Kókai Rita polgármester köszönti az ülésén megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel a Képviselő-testület tagjai közül 5 fő megjelent.
Nyugtázza Dr. Kocsis Tamás képviselő és Dr. Nyirán Gergely képviselő előre
bejelentett távollétét. Javasolja, hogy a napirendek tárgyalására a meghívó szerint
kerüljön sor.
Javaslatával a Képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül egyetért.

1. napirend
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy nincs a napirendi pontra vonatkozóan
észrevétel vagy kérdés, így szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -5 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2011. (VI.29.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
86/2011. (V.12.) önkormányzati határozattal módosított 39/2010.(IV.15.)
önkormányzati határozattal jóváhagyott Alapító Okirat felvezető mondatából törli a
„valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. törvény 1. §-a” szövegrészt.
Az alapító okirat 10. pontjából törli „A tevékenység jellege alapján: közhatalmi”
szövegrészt.
Az alapító okiratot kiegészíti: „14) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet
nem folytat.” szövegrésszel.
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A módosítással nem érintett egyéb részek változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Határidő: azonnali
Felelős: Dr. Malik Dean mb. jegyző

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat:

Gyermely Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának
87/2011. (VI.29.) önkormányzati határozattal és a 86/2011.(V.12.) önkormányzati
határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt 39/2010.(IV.15.)
önkormányzati határozattal jóváhagyott
ALAPÍTÓ OKIRATA
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 66. §-a, alapján az alábbi okiratot adja ki(*):
A költségvetési szerv
1) Neve: Gyermely Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2) Székhelye: 2821 – Gyermely, Petőfi tér 1.
3) Jogállása: A Polgármesteri Hivatal önálló jogi személy, amelyet a polgármester a
jegyző útján irányít. A polgármestert a település választópolgárai választják meg. A
jegyző javaslatára meghatározza a hivatal feladatait, a hivatal munkarendjét,
ügyfélfogadási rendjét, szabályozza a saját hatáskörébe tartozó kiadmányozás
rendjét. A jegyző vezeti a hivatalt, szervezi munkáját, gondoskodik az önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
4) Létrehozásáról rendelkező határozat: 1990. évi LXV törvény 38. § és
38/2010.(IV.15.) sz. Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Alapítás időpontja: 2010. május 01.
5) Közvetlen jogelődje: Gyermely - Máriahalom Községek Körjegyzősége, 2821 –
Gyermely, Petőfi tér 1.

(*) Módosította a 87/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat
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6) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) A költségvetési szerv alapvető szakágazati besorolása:
841105 - Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Igazgatási tevékenység, Egészségügyi szolgáltatás, Általános iskolai nevelés,
oktatás, Óvodai nevelés, Sport tevékenység, Víz- csatornaszolgáltatás, Köztisztasági
tevékenység, Közművelődési feladatok, Szociális feladatok.
b) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
370000
421100
422100
602000
841114
841115
841116

841117
841118
841126
841127
841133
841402
841403
841901
841906
841907
862101
862301
869037
869041
882111
882113
882115
882116
882117
882122
882123
882124
882125

Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése
Út- és autópálya építése
Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építés
Televízió műsor összeáll. szolgáltatás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó
tevékenység
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási szolg.
Önkormányzatok, valamint többcélú kt. elszámolásai
Finanszírozási műveletek
Önk. elszámolásai költsv. szerveikkel
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi ellátás
Fizikóterápiás szolgáltatás
Család- és nővédelmi eü. gondozás
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás normatív alap
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon (1)
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

(1) Módosította
hatálybalépéssel

a

86/2011.(V.12.)

Önkormányzati

határozat

2011.

június

1-i
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882129
882201
882202
882203
889921
889922
890441
890442
890443
910502
931301
960302

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Közcélú foglalkoztatás, rövid időtartam
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása (1)
Egyéb közfoglalkoztatás (1)
Közművelődési intézmények, közösségi sz.
Szabadidősport tevékenység
Köztemető fenntartás és működtetés

7) A költségvetési szerv illetékessége: Gyermely település közigazgatási területe
8) Irányító/felügyeleti szerv
Képviselőtestülete, 2821 –
Gyermely, Petőfi tér 1.

neve:

Gyermely

Község

Önkormányzat

9) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
1. Gyermely Község Önkormányzat Képviselőtestülete, 2821 – Gyermely, Petőfi
tér 1.
10) Típus szerinti besorolása(2):
Költségvetési gazdálkodási jogköre:
költségvetési szerv

önállóan

működő

és

gazdálkodó

11) Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási,
választási rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselőtestület – pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek a 1992. évi XXIII. tv. 1014. §-ának megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
12) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény ( pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

(1) Módosította a 86/2011.(V.12.) Önkormányzati határozat
hatálybalépéssel
(2) Módosította a 87/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat

2011.

június

1-i
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13) A feladat ellátására szolgáló vagyon:
Az intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre áll a Gyermely Község
tulajdonában álló Gyermely belterületi, 214 hrsz-on nyilvántartott ingatlan és a rajta
álló épület, gépek, berendezések, felszerelések.
14) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat (3).
Záradék
Gyermely Község Önkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy Gyermely Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Alapító Okiratát küldje meg –
nyilvántartásba vétel céljából – a KEM MÁK Igazgatóságához.
A 6 /b pont módosítása 2011. június 1-én lép hatályba
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr Malik Dean mb. jegyző

(3) Kiegészítette a 87/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat

6

2. napirend
ÁMK igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálása, igazgató
megválasztása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a két beérkezett pályázat közül Kempf
Gyula pályázata nem felelet meg a közoktatási törvény előírásainak, ezért pályázatát
érvénytelennek nyilvánította a háromtagú előkészítő bizottság.
A Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport bizottság, valamint a Kjt. 20/A. §. (/)
bekezdése alapján alakult háromtagú bizottság Gábor Zsuzsanna pályázó
megbízását javasolja az intézmény vezetőjének.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -5 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2011. (VI.29.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület
1. megállapítja, hogy az Általános Művelődési Központ igazgatói álláshelyének
betöltésére kiírt pályázat érvényes és eredményes volt.
2. A Képviselőtestület határozott időre, Gábor Zsuzsanna, 2821 Gyermely,
Semmelweis u. 22. szám alatti lakost a Gyermely Általános Művelődési Központ
közalkalmazottját megbízza az Intézmény igazgatói feladatainak (magasabb vezetői
megbízatás) ellátásával, a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított
1992. évi XXXIII. Tv. 2007. évi C. tv. 4.§.-al beiktatott 21/A §. –a, valamint a 2010.
CLXXV tv. 1. §.-al módosított 23. §.-a alapján.
3. A magasabb vezetői megbízatás időtartama: 2011. július 8–tól 2016. augusztus
15.
4. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992.(X.8.) Kormány rendelet
rendelkezései az irányadók.
5. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a munkáltatói dokumentációk
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Pósfai Csaba alpolgármester javasolja, hogy az iskola és az önkormányzat
információáramlását szükséges megújítani, illetve szorosabbá fűzni a kapcsolatot,
oly módon, hogy az igazgató asszony és a testület rendszeresen megbeszélik azokat
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a főbb feladatokat, melyet az igazgató asszony elérendő célként tűzött ki a pályázati
anyagában.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -5 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2011. (VI.29.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy szükség szerint, de legalább 3 havonta egyeztet
az ÁMK igazgatójával az alábbi kitűzött célok megvalósításáról:
• interaktív szemléltetés fejlesztése
• nyelvi labor használata
• online kapcsolattartás
• művelődésszervezés hangsúlyosabbá tétele
• környezetvédelem átültetése a gyakorlatba
• továbbképzésekben való részvétel
• differenciált oktatás
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester

Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét
és a testületi ülést 18:30 órakor berekesztette.

k.m.f.

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző
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