Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 11-i, rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok
(Kihelyezett Mezőtárkányon)
11/2014. (II.11.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület szervezeti
és működési szabályzatáról szóló többször módosított 3/1991.(III/26.) önkormányzati
rendelet új függelékét az alábbi tartalommal elfogadja, ezzel egyidejűleg a 18/2012.
(III. 07.) képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi:
Függelék
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 180. § rendelkezéseinek megfelelően Füzesabony Város Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartásban 2013. december 31-én nyilvántartott, alaptevékenységére
vonatkozó adatait a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben
kihirdetett, 2014.január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás
miatt, a következők szerint határozom meg:
A Füzesabony Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
011220
Adó,- vám.- és jövedéki igazgatás
013320
Köztemető- fenntartás és -működtetés
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
045150
Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010
Közvilágítás
066020
Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
081071
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
107051
Szociális étkeztetés
107052
Házi segítségnyújtás
106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232
Start-munka program - téli közfoglalkoztatás
081045
Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános
igazgatási tevékenysége
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester

12/2014. (II.11.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és
az alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzata a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és
Bölcsőde költségvetési szerv 2013.05.30.- napján kelt hatályos alapító okiratát Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 180. § rendelkezéseinek megfelelően a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM
rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód
változás miatt az alábbiak szerint módosítja:
1. / Alaptevékenysége:
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi
nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az
óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a
következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése. Ezen belül:az egészséges életmód alakítása, az érzelmi és erkölcsi nevelés
és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés
megvalósítása.
A bölcsődei ellátás során az egészségügyi és szociális alapellátás részeként a
családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű
gondozása és nevelése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
091120
095020
096010
104030
091110
091140

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
elszámolásának szakmai feladatai
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Óvodai intézményi étkeztetés
Gyermekek napközbeni ellátása
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

Az alapító okirat 3. Alap-, és vállalkozási tevékenysége szövegrész alatt az
alaptevékenység államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része
hatályát veszti, helyébe jelen alaptevékenység és az alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti besorolása lép.
2. / Az alapító okirat 8. pontja és 11.pontja hatályát veszti.

3/ Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: „Az intézmény
vezetőjét (óvodavezető) nyilvános pályázat alapján Füzesabony Város Képviselőtestülete bízza meg a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. §, és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény és a végrehajtására
kiadott 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet alapján, határozott időre, 5 éves
időtartamra.
Az óvodavezető felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása tekintetében Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
gyakorolja.”
A költségvetési szerv 2013.05.30.- napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat
módosításával – az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől képezi
a költségvetési szerv hatályos alapító okiratát.
A képviselő testület az intézmény egységes alapító okiratát az 1.sz.melléklet szerint
elfogadja.
Megbízza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a
Magyar Államkincstár felé jelentse be.
Határidő: Értelem szerint
Felelős. Gulyás László Polgármester

12./2014.(II.11.) Képviselő testületi határozat 1.sz. melléklete
Alapító okirat
Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
/egységes szerkezetben/
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított
jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Füzesabonyi
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki.
A költségvetési szerv
1. Intézmény neve: Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 3390 Füzesabony, Honvéd út 21.
Létrehozásáról rendelkező jogszabály: Füzesabony Város Önkormányzatának
57/2013.(V.30.) Képviselőtestületi határozata
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.

Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott Nevelési Program alapján végzi
tevékenységét.
3. Alap-, és vállalkozási tevékenysége
Alaptevékenysége: Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési
intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába
lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az
óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a
következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése. Ezen belül:az egészséges életmód alakítása, az érzelmi és erkölcsi nevelés
és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés
megvalósítása.
A bölcsödei ellátás során az egészségügyi és szociális alapellátás részeként a
családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű
gondozása és nevelése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
091120
096010
104030
091110
091140

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
elszámolásának szakmai feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés
Gyermekek napközbeni ellátása
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

nevelésének,

Vállalkozási tevékenység:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
4. Működési köre:
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodai és általános
iskolai körzethatárok megállapításáról szóló 5/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet
alapján.
5. Alapító szerv neve, székhelye
Füzesabony Város Önkormányzata
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
6. Fenntartó neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
8. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét (óvodavezető) nyilvános pályázat alapján Füzesabony Város
Képviselő-testülete bízza meg a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. §, és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására
kiadott 236/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, határozott időre, 5 éves
időtartamra.

Az óvodavezető felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása tekintetében Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
gyakorolja.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
10. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Füzesabony, Honvéd út 21. szám alatt lévő 1090 hrsz. alatti ingatlan.
11. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezés jogát Füzesabony Város Önkormányzata gyakorolja.
A tárgyi eszközöket az intézmény leltára tartalmazza.
12. Maximális gyermeklétszám:
Hétszínvirág Óvoda 5 gyermekcsoport 135 gyermek és Bölcsőde 2 bölcsődei csoport
28 gyermek.
Záradék: Jelen alapító okiratot Füzesabony Város Önkormányzata
……./2014.(II.11.) Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.
Füzesabony, 2014. február 11.
P.H.
--------------------------------------Füzesabony Város Polgármestere

13/2014. (II.11.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és
az alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzata a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
költségvetési szerv 2013.05.30.- napján kelt hatályos alapító okiratát
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 180. § rendelkezéseinek megfelelően a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM
rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód
változás miatt az alábbiak szerint módosítja:
1. / Alaptevékenysége: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a helyi
közművelődési tevékenység ellátása.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
082020
Színházak tevékenysége
082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044
Könyvtári szolgáltatások

086090
095020
082091
082092
082093

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

Az alapító okirat 7. Alap-, és vállalkozási tevékenysége szövegrész alatt az
alaptevékenység államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része
hatályát veszti, helyébe jelen alaptevékenység és az alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti besorolása lép.
2./ Az alapító okirat 11. pontja hatályát veszti.
A költségvetési szerv 2013.05.30.- napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat
módosításával – az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől képezi
a költségvetési szerv hatályos alapító okiratát.
A képviselő testület az intézmény egységes alapító okiratát az 1.sz.melléklet szerint
elfogadja.
Megbízza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a
Magyar Államkincstár felé jelentse be.
Határidő: Értelem szerint
Felelős. Gulyás László Polgármester
13/2014.(II.11.) Képviselő testületi határozat 1.sz. melléklete
Alapító okirat Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
/egységes szerkezetben/
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított
jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) –(2) bekezdésében eljárva és figyelemmel a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
78.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki.
A költségvetési szerv
1. Intézmény neve: Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
2. Rövid neve: FKKH
3. Székhelye: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 52.
4. Telephelye: Füzesabony, Rákóczi út 50.

5. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: Füzesabony Város Önkormányzatának
59/2013.(V.30.) Képviselő-testületi határozata
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Az 1997. évi CXL. törvény 55. §-a értelmében
- Fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja,
megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak
állományának és szolgáltatásának elérését, részt vesz a könyvtárak közötti
dokumentum- és információcserében.
- Az 1997. évi CXL. törvény 65. §-a értelmében gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi
igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, szabadpolcos állománnyal
rendelkezik.
7. Alap-, és vállalkozási tevékenysége
Szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Alaptevékenysége: Könyvtári állomány
közművelődési tevékenység ellátása.

gyarapítása,

nyilvántartása,

a

helyi

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
082020
082042
082043
082044
086090
095020
082091
082092
082093

Színházak tevékenysége
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

Vállalkozási tevékenység:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
8. Működési köre:
1./Könyvtár
Füzesabony város
2./Közösségi Ház
Füzesabony város
Alapító szerv neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzata, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

10. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 3390 Füzesabony, Rákóczi
út 48.
11.Vezetőjének megbízási rendje:
A kinevezéskor közalkalmazotti jogviszony keretein belül, nyilvános pályázat útján, öt
év, határozott időtartamra Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevezi ki a 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.)
sz. Korm. rendelet alapján.
A költségvetési szerv vezetőjének elnevezése: intézményvezető/igazgató Az igazgató
felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
gyakorolja.
12 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
13 A feladatellátást szolgáló vagyon:
Könyvtár:
- Füzesabony, Rákóczi út 52-54. szám alatt lévő 2275/6 hrsz. alatti ingatlan.
Közösségi Ház
- Füzesabony, Rákóczi út 50. szám alatt lévő 2271/1 hrsz. alatti ingatlan.
14 A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezés jogát Füzesabony Város Önkormányzata gyakorolja.
Záradék: Jelen alapító okiratot Füzesabony Város Önkormányzata
……./2014.(II.11.) Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.
Füzesabony, 2014. február 11.
P.H.
----------------------------------------------Füzesabony Város Polgármestere

14/2014. (II.11.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és
az alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabonyi Gazdasági Iroda költségvetési
szerv 2013.05.30.- napján kelt hatályos alapító okiratát Az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 180. §
rendelkezéseinek megfelelően a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok
és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben
kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás
miatt az alábbiak szerint módosítja:

1. Államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:
841117

Kormányzati és Önkormányzati intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai

Az alapító okirat 18. Jogszabályban meghatározott közfeladata szövegrész alatt a
szakágazati besorolás államháztartási szakágazat szerinti besorolását tartalmazó
része 2014. január 1-jétől hatályát veszti, helyébe jelen pont költségvetési szerv
államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása lép.
2. Alaptevékenysége: A Füzesabonyi Gazdasági Iroda, mint a Füzesabony Város
Önkormányzata által alapított költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV törvény 7.§ (1) bekezdése alapján ellátja a gazdálkodási körébe tartozó
intézmények pénzügyi, számviteli, könyvviteli, gazdálkodási, üzemeltetési, iskolai
intézményi közétkeztetési, illetve az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
gazdálkodási feladatokat.
Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
013360
081030
096020
013350

Más szerv részére végzett pénzügyi gazdasági,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Iskolai intézményi közétkeztetés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok(önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák,
más ingatlanok hasznosítása)

Az alapító okirat 19. Alap és vállalkozási tevékenysége pont alatt az
alaptevékenysége államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó
része, valamint a vállalkozási tevékenysége része hatályát veszti, helyébe jelen
pont szerinti alaptevékenysége és alaptevékenységének kormányzati funkciók
szerinti besorolása lép.
3. / Az alapító okirat 23. hatályát veszti.
A költségvetési szerv 2013.05.30.- napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat
kiegészítéssel – az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől képezi a
költségvetési szerv hatályos alapító okiratát. A képviselő testület az intézmény
egységes alapító okiratát az 1.sz.melléklet szerint elfogadja.
Megbízza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a
Magyar Államkincstár felé jelentse be.
Határidő: Értelem szerint
Felelős. Gulyás László Polgármester

14/2014.(II.11.) Képviselő testületi határozat 1.sz. melléklete
Alapító okirat
Füzesabonyi Gazdasági Iroda
/egységes szerkezetben/
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított
jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)–(2) bekezdésében, foglaltak alapján a Füzesabonyi
gazdasági iroda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki.
A költségvetési szerv
1. Intézmény neve: Füzesabonyi Gazdasági iroda
Rövid neve: Székhelye: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
Létrehozásáról rendelkező jogszabály: Füzesabony Város Önkormányzatának
60/2013..(V.30.) Képviselőtestületi határozata
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Alaptevékenységének szakágazat rend szerinti besorolása:
841117

Kormányzati és Önkormányzati
kisegítő szolgálatai

intézmények

ellátó,

1. Alaptevékenysége: A Füzesabonyi Gazdasági Iroda, mint a Füzesabony Város
Önkormányzata által alapított költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény 7.§ (1) bekezdése alapján ellátja a gazdálkodási körébe tartozó
intézmények pénzügyi, számviteli, könyvviteli, gazdálkodási, üzemeltetési, iskolai
intézményi közétkeztetési, illetve az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
gazdálkodási feladatokat.
Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
013360
081030
096020
013350

Más szerv részére végzett pénzügyi gazdasági,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
iskolai intézményi közétkeztetés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
Feladatok önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek,
irodák, más ingatlanok hasznosítása)

4. Működési köre:
Füzesabony Város Önkormányzatának közigazgatási területe
5. Alapító szerve neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzata, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

6. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 3390 Füzesabony, Rákóczi
út 48.
7. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Füzesabony Város
Képviselő-testülete bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján, határozott időre, 5 éves időtartamra.
A gazdasági iroda-vezető felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetői megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Füzesabony Város Képviselő-testülete
gyakorolja.
8 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
9. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezés jogát Füzesabony Város Önkormányzata gyakorolja.
A tárgyi eszközöket az intézmény leltára tartalmazza.
Záradék:
Jelen alapító okiratot Füzesabony Város Önkormányzata ……./2014.(II.11.)
Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.
Füzesabony, 2014. február 11.
P.H.
-------------------------------------------------Füzesabony Város Polgármestere

15/2014. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és
az alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzata a Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala
költségvetési szerv 2012.12.17.- napján kelt hatályos alapító okiratát a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 84.§.(5) bekezdés a.)
pontjára és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 180. § rendelkezéseinek megfelelően a kormányzati
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes,
alaptevékenység besorolási kód változás miatt az alábbiak szerint módosítom:

1./ A költségvetési szerv
1. Neve: Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal
A 2012.12.27-én kelt alapító okirat költségvetési szerv neve hatályát veszti,
helyébe jelen pont lép.
2. / Alaptevékenysége: A Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. §. (1 bekezdése alapján) a
polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
011130
011220
016010
016020

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám.- és jövedéki igazolás
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység

A 2012.12.27-én kelt alapító okirat az államháztartási szakfeladat szerinti
besorolását tartalmazó 5. pontjának alaptevékenységre vonatkozó része hatályát
veszti, helyébe jelen pont szerinti alaptevékenysége és költségvetési szerv
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása lép.
3. / Az alapító okirat 8.pont hatályát veszti.
4./ Az alapító okirat 9.pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„6. Illetékessége
- Füzesabony Város közigazgatási területe
- A 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. sz. Mellékletében meghatározott elsőfokú
építésügyi hatósági
feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként
Füzesabony székhellyel: Füzesabony, Aldebrő, Besenyőtelek, Dormánd,
Egerfarmos, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőszemere, Mezőtárkány, Nagyút,
Poroszló, Sarud, Szihalom, Tófalu,Újlőrincfalva
A költségvetési szerv 2012.12.17.- napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat
módosításával – az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől képezi
a költségvetési szerv hatályos alapító okiratát. A képviselő testület az intézmény
egységes alapító okiratát az 1.sz.melléklet szerint elfogadja.

Megbízza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a
Magyar Államkincstár felé jelentse be.
Határidő: Értelem szerint
Felelős. Gulyás László Polgármester
15/2014.(II.11.) Képviselő testületi határozat 1.sz. melléklete
Alapító okirat
Polgármesteri Hivatal
/Egységes szerkezetben/
A költségvetési szerv
1. Neve: Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal
2. Székhelye: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály:
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 84. §. (1 bekezdése alapján) a polgármesteri hivatal ellátja
az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
Szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglaltak.
Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglaltak.
5. Alap-, és vállalkozási tevékenysége:
Alaptevékenysége: A Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. §. (1 bekezdése alapján) a
polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
011220
Adó-, vám.- és jövedéki igazolás
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység
Vállalkozási tevékenység:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Illetékessége
- Füzesabony Város közigazgatási területe
- A 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. sz. Mellékletében meghatározott elsőfokú
építésügyi hatósági
feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként
Füzesabony székhellyel: Füzesabony, Aldebrő, Besenyőtelek, Dormánd,
Egerfarmos, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőszemere, Mezőtárkány, Nagyút,
Poroszló, Sarud, Szihalom, Tófalu,Újlőrincfalva
7. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
- Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
- Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
8. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Füzesabony Város Önkormányzatnak vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
rendelet mellékletében tételesen megjelölt vagyontárgyak, valamint a Füzesabony
Város Önkormányzat éves költségvetésében biztosított pénzösszeg.
9. Vezetőjének megbízási rendje:
A Hivatal vezetője a jegyző. A kinevezés alapjául szolgáló jogszabály A közszolgálati
tisztviselőkről 2011.CXCIX törvény
A jegyző kinevezése a Mőtv. 82.§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. Törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település
polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közszolgálati tisztviselőkről 2011.CXCIX törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Záradék:
Jelen alapító okiratot Füzesabony Város Önkormányzata ……./2014.(II.11.)
Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.
Füzesabony, 2014. február 11.
P.H.
-------------------------------------------------Füzesabony Város Polgármestere

16/2014. (II.11.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és
az alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzata az Egészségügyi Központ költségvetési szerv
2009.04.08.- napján kelt hatályos alapító okiratát a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 84.§.(5) bekezdés a.) pontjára
és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 180. § rendelkezéseinek megfelelően a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM
rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód
változás miatt az alábbiak szerint az alábbiak szerint módosítja és fogadja el egységes
szerkezetben :
1./ Az alapító okirat 6. Alap-, kiegészítő-, kisegítő-, és vállalkozási tevékenysége
pontjában az alaptevékenysége: szövegrész az alábbi szövegrészre módosul:
Alaptevékenysége: Az Egészségügyi Központ fő tevékenysége a járó beteg
szakellátás.
„Az egészségügyi központ alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
072210
Járóbeteg gyógyító szakellátás
072311
Fogorvosi alapellátás
072313
Fogorvosi szakellátás
074031
Család és nővédelmi gondozás
Az alapító okirat 6. Alap-, kiegészítő-, kisegítő-, és vállalkozási tevékenysége
pontjában a kiegészítő-, kisegítő-, és vállalkozási tevékenység szövegrész hatályát
veszti.
2./ Az alapító okirat 4. pontjában 8622 szakorvosi járó beteg ellátás és 8623 fogorvosi
járó beteg ellátás szövegrész hatályát veszti.
3./ Az alapító okirat 10. pont hatályát veszti.

Az Egészségügyi Központ 2009.04.08.- napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat
módosításával – az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől képezi
a szerv hatályos alapító okiratát. A képviselő testület az intézmény egységes alapító
okiratát az 1.sz.melléklet szerint elfogadja.
Megbízza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a
Magyar Államkincstár felé jelentse be.
Határidő: Értelem szerint
Felelős. Gulyás László Polgármester

16/2014.(II.11.) Képviselő testületi határozat 1.sz. melléklete
Alapító okirat
Egészségügyi Központ
/Egységes szerkezetben/

A költségvetési szerv
1. Intézmény neve: Egészségügyi Központ
2. Székhelye: Füzesabony, Rákóczi út 36-40.
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozatok):
Az Egészségügyi és Szociális Központ átalakító okiratát Füzesabony Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 57/2009. (IV.29.) számú Képviselő-testületi
határozatával 2009. május 1.hatállyal hagyta jóvá.
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben szabályozott egészségügyi
feladatok.
6. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége: Az Egészségügyi Központ fő tevékenysége a járó beteg
szakellátás.
Az egészségügyi központ alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
072210
072311
072313
074031

Járóbeteg gyógyító szakellátás
Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi szakellátás
Család és nővédelmi gondozás

7. Működési köre:
Füzesabony, Dormánd, Besenyőtelek, Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud,
Mezőtárkány, Szihalom, Mezőszemere, Egerfarmos, Kál, Kápolna, Kompolt,
Aldebrő, Feldebrő, Tófalu, Nagyút települések közigazgatási területe.
8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzata
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
9. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
10. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Füzesabony Város Képviselőtestülete bízza meg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
és a végrehajtására kiadott 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv alapján határozott időre, 5 éves időtartamra.
Az igazgató főorvos felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetői megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Füzesabony Város Képviselő-testülete
gyakorolja.
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
- Füzesabony, Rákóczi út 36-40. szám alatt lévő 2265 hrsz. alatti ingatlan
- Füzesabony, Ifjúság u. 22. szám alatt lévő 2304 hrsz. alatti ingatlan
- Füzesabony. Rákóczi út 42. szám alatt lévő 2266 hrsz. alatti ingatlan
A vagyon feletti rendelkezés jogát Füzesabony Város Önkormányzata gyakorolja.
A költségvetési szerv 2009.04.08.- napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat
módosításával – az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől képezi
a költségvetési szerv hatályos alapító okiratát.

Záradék:
Jelen alapító okiratot Füzesabony Város Önkormányzata ……./2014.(II.11.)
Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.
Füzesabony, 2014. február 11.
P.H.
-----------------------------------------------Füzesabony Város Polgármestere

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 11-i, rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok
(Dormánddal közös)

17/2014. (II.11.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesabony-Dormánd
Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási Megállapodása 9.pontját az
alábbiak szerint módosítja:
1./ 9. Füzesabony-Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
091110
091120
095020
096010
104030
091140

Mikrotársulás

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
elszámolásának szakmai feladatai
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Óvodai intézményi étkeztetés
Gyermekek napközbeni ellátása
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

A
Füzesabony-Dormánd
Köznevelési
Intézményfenntartó
Mikrotársulás
2013.06.27.- napján kelt Társulási megállapodása jelen társulási megállapodás
módosításával – az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől képezi
a Füzesabony-Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás hatályos
társulási megállapodását.
Megbízza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a társulási megállapodás
módosítását a Magyar Államkincstár felé jelentse be.
Határidő: Értelem szerint
Felelős. Gulyás László polgármester

18/2014. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és
az alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzata a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
költségvetési szerv 2013.05.30.- napján kelt hatályos alapító okiratát Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 180. § rendelkezéseinek megfelelően a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM
rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód
változás miatt az alábbiak szerint módosítja:
1. / Alaptevékenysége: Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési
intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába
lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az
óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a
következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése. Ezen belül:az egészséges életmód alakítása, az érzelmi és erkölcsi nevelés
és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés
megvalósítása.
A bölcsődei ellátás során az egészségügyi és szociális alapellátás részeként a
családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű
gondozása és nevelése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
091120
095020
096010
104030
091110
091140

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
elszámolásának szakmai feladatai
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Óvodai intézményi étkeztetés
Gyermekek napközbeni ellátása
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

Az alapító okirat 3. Alap-, és vállalkozási tevékenysége szövegrész alatt az
alaptevékenység államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része
hatályát veszti, helyébe jelen alaptevékenység és az alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti besorolása lép.
2. / Az alapító okirat 8. pontja és 11.pontja hatályát veszti.

3/ Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: „Az intézmény
vezetőjét (óvodavezető) nyilvános pályázat alapján Füzesabony Város Képviselőtestülete bízza meg a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. §, és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény és a végrehajtására
kiadott 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet alapján, határozott időre, 5 éves
időtartamra.
Az óvodavezető felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása tekintetében Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
gyakorolja.”
A költségvetési szerv 2013.05.30.- napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat
módosításával – az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől képezi
a költségvetési szerv hatályos alapító okiratát.
A képviselő testület az intézmény egységes alapító okiratát az 1.sz.melléklet szerint
elfogadja.
Megbízza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a
Magyar Államkincstár felé jelentse be.
Határidő: Értelem szerint
Felelős. Gulyás László polgármester

18./2014.(II.11.) Képviselő testületi határozat 1.sz. melléklete
Alapító okirat
Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
/egységes szerkezetben/
Füzesabony – Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában
biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.
§ (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) –(2) bekezdésében, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde egysége szerkezetbe foglalt alapító okiratát
adja ki.
1. Intézmény neve: Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 16.
Létrehozásáról rendelkező jogszabály: Füzesabony Város Önkormányzatának
58/2013.(V.30.) Képviselő-testületi határozata.
Dormánd Község Önkormányzatának 29/2013.(V.30.) Képviselő-testületi határozata.

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott Nevelési Program alapján
végzi tevékenységét.
3. Alap-, és vállalkozási tevékenysége
Alaptevékenység: Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési
intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába
lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az
óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a
következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése. Ezen belül:az egészséges életmód alakítása, az érzelmi és erkölcsi nevelés
és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés
megvalósítása.
A bölcsődei ellátás során az egészségügyi és szociális alapellátás részeként a
családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű
gondozása és nevelése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
elszámolásának szakmai feladatai
095020
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
096010
Óvodai intézményi étkeztetés
104030
Gyermekek napközbeni ellátása
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Vállalkozási tevékenység:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
4. Működési köre:
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodai és általános
iskolai körzethatárok megállapításáról szóló 5/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet
alapján.
Dormánd Község
5. Alapító szerv neve, székhelye:
Füzesabony – Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
6. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Füzesabony – Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
7. Fenntartó szerv neve, székhelye:
Füzesabony – Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

8. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét (óvodavezető) nyilvános pályázat alapján Füzesabony Város
Képviselő-testülete bízza meg a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. §, és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására
kiadott 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet alapján, határozott időre, 5 éves
időtartamra.
Az óvodavezető felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása tekintetében Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
gyakorolja.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
10. Tagintézménye:
Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Dormándi Gyermekkert Óvoda
Tagintézménye
Dormánd, Dózsa György út 78.
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
- Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
Füzesabony, Rákóczi út 16. szám alatt lévő 2248 hrsz. alatti ingatlan.
- Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Dormándi Gyermekkert Óvoda
Tagintézménye
Dormánd, Dózsa György út 78. szám alatt lévő 65. hrsz. alatti ingatlan, mint feladat
ellátási hely.
12. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezés jogát Füzesabony Város Önkormányzata gyakorolja.
A tárgyi eszközöket az intézmény leltára tartalmazza.
Dormándi feladatellátás esetén Dormánd településen található vagyon felett Dormánd
Önkormányzata gyakorolja.
13. Maximális gyermeklétszám:
14. Pöttömke Óvoda 6 gyermekcsoport 165 gyermek és Bölcsőde 2 bölcsődei csoport
28 gyermek
15. Dormándi Óvoda 2 csoport 50 gyermek
Záradék:
Jelen alapító okiratot Füzesabony Város Önkormányzata 18/2014.(II.11.)
Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.
Füzesabony, 2014. február 11.
P.H.
-------------------------------------------Füzesabony Város Polgármestere

Füzesabony Város Önkormányzat, Mezőtárkány Község Önkormányzat, Egerfarmos
Község Önkormányzat, Besenyőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 11-i, együttes ülésén hozott határozatok
19/2014. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a
Laskó – Rima-menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Mikrotársulás 2014. évi költségvetését az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester

20/2014. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy nem
kíván házi segítségnyújtási rendszert üzemeltetni a Laskó – Rima-menti Szociális
Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás keretében a 2014. évben.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
21/2014. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy
hozzájárul a Body Guard Hungary Kft.-vel (1071 Budapest, VII. Peterdy utca 6.)
kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatásra irányuló szerződés
felmondásához.
A Képviselő – testület meghatalmazza a Laskó - Rima menti Szociális Ellátó és
Gyermekjóléti Mikrotásulás Társulási Tanácsának elnökét, Tóthné Szabó Anitát,
Mezőtárkány polgármesterét, valamint a Laskó - Rima menti Szociális Ellátó és
Gyermekjóléti Intézmény valamint vezetőjét, Mátyus Piroskát a szerződés
felmondására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóthné Szabó Anita polgármester
Mátyus Piroska intézményvezető

22/2014. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Laskó – Rima-menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Mikrotársulás Társulási Megállapodásának (továbbiakban: Megállapodás) hatályos
szövegét az alábbiak szerint módosítja:
A Megállapodás
1) 5. pontjának
„A Társulást létrehozó Önkormányzatok lakosságszáma
A lakosságszám megállapítására évente a költségvetési törvényben meghatározott
lakosságszám az irányadó.”
szövegrészének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A Társulást létrehozó
megalakulásakor:

Önkormányzatok

lakosságszáma

a

társulás

A lakosságszám megállapítására évente a költségvetési törvényben meghatározott
lakosságszám az irányadó.”
Település
Lakosságszám (fő)
Besenyőtelek község

2 775

Dormánd község

1 073

Egerfarmos községi

719

Füzesabony város

8 042

Mezőtárkány község

1 682

2.) 9. pontjának
„A Társulást létrehozó Önkormányzatok döntéshozó szervét, döntéshozó
szervének tagjait megillető szavazatarány; a döntéshozatalának módja, a
minősített döntéshozatal esetei
a) A Társulást létrehozó Önkormányzatok döntéshozó szerve az Önkormányzatok
közös Képviselő – testületi ülése. A közös Képviselő – testületi ülés
határozatképes, ha azon valamennyi Önkormányzat Képviselő – testülete a
Mötv. 47. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint határozatképesen megjelent.

b) A közös Képviselő – testületi ülés döntéseit a minősített többséget igénylő
javaslatok eldöntése kivételével egyszerű többséggel hozza. A Képviselő –
testületek külön – külön a Mötv. általános szabályai szerint szavaznak, és
alakítják ki a javaslattal kapcsolatos álláspontjukat. A határozat elfogadottnak
minősül, ha az önkormányzatok Képviselő – testületeinek mindegyike a
javaslatot elfogadta.
c) Minősített többséget igénylő javaslat esetén külön - külön valamennyi
önkormányzat képviselő – testületeinek a megválasztott önkormányzati
képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A határozat
elfogadottnak minősül, ha az önkormányzatok Képviselő – testületeinek
mindegyike a javaslatot elfogadta.
d) Minősített többségű döntés szükséges
da) a Társulás megszűntetése, átszervezése esetén;
db) a Társulást létrehozó Megállapodás módosításához,
dc) a Társulás Alapító Okiratának módosításához,
dd) a Társulás költségvetésének és zárszámadásának elfogadásához;
de) a Társulás létszámkeretének módosításához.
e) Társult önkormányzatok képviselő-testületei a fenntartói irányítás keretében
közösen gyakorolják az alább felsorolt fenntartói jogosítványokat:
ea) Intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének
módosítása;
eb) az Intézményben indítható csoportok számának és a maximális
létszámtól való eltérés, valamint az Intézmény rendelkezésére álló
órakeret meghatározása;
ec) az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai
programjának jóváhagyása. Társult önkormányzatok saját belső
szabályzataiknak megfelelően kötelesek a felsorolt dokumentumok
jóváhagyása során eljárni és azokat a hatáskörrel rendelkező testület
vagy személy elé terjeszteni. Társult önkormányzatok megállapodnak
abban, hogy az Intézmény hatályban lévő – fent részletezett –
intézményi dokumentumokat, valamint önkormányzati minőségirányítási
programjaikat és önkormányzati intézkedési tervüket (feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervüket), az Intézmény
működési
(felvételi)
körzetének
meghatározását,
a
jelen
megállapodásban foglaltakra tekintettel összehangolják;
ed) értékelhetik az Intézményben folyó szakmai munka eredményességét.

f) Társult önkormányzatok a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjak megállapításáról A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján megalkotandó rendelet kibocsátójának
gesztorönkormányzatot jelölik ki. Gesztorönkormányzat a megalkotandó
rendelethez minden esetben beszerzi tagönkormányzatok díjjavaslatait, amelyet
változatlan formában köteles tagönkormányzat tekintetében a rendeletbe
foglalni. Gesztorönkormányzat jelen pont szerinti díjak megállapításáról szóló
térségi rendeletét tagönkormányzatok képviselő – testületei településükre
vonatkozóan határozatukkal jóváhagyják.”
szövegrészének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A Társulást létrehozó Önkormányzatok döntéshozó szervét, döntéshozó
szervének tagjait megillető szavazatarány; a döntéshozatalának módja, a
minősített döntéshozatal esetei
g) A Társulást létrehozó Önkormányzatok döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
A Társulási Tanács tagjai társult önkormányzatok polgármesterei. A Társulási
Tanács tagjait azonos mértékű (egy-egy) szavazati jog illeti meg A Társulási
Tanács ülése határozatképes, ha azon a tagok a Mötv. 94. § (4) bekezdésének
rendelkezései szerinti arányban megjelentek.
h) A Társulási Tanács döntéseit a minősített többséget igénylő javaslatok
eldöntése kivételével egyszerű többséggel hozza. Javaslat elfogadásához
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő
tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát.
i) A Társulási Tanács a fenntartói irányítás keretében gyakorolják az alább
felsorolt fenntartói jogosítványokat:
ia)

Intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének
módosítása;

ib)

az Intézményben indítható csoportok számának és a maximális
létszámtól való eltérés, valamint az Intézmény rendelkezésére álló
órakeret meghatározása;

ic)

az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai
programjának jóváhagyása. Társult önkormányzatok saját belső
szabályzataiknak megfelelően kötelesek a felsorolt dokumentumok
jóváhagyása során eljárni és azokat a hatáskörrel rendelkező testület
vagy személy elé terjeszteni. Társult önkormányzatok megállapodnak
abban, hogy az Intézmény hatályban lévő – fent részletezett –
intézményi dokumentumokat, valamint önkormányzati minőségirányítási
programjaikat és önkormányzati intézkedési tervüket (feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervüket), az Intézmény
működési
(felvételi)
körzetének
meghatározását,
a
jelen
megállapodásban foglaltakra tekintettel összehangolják;
értékelhetik az Intézményben folyó szakmai munka eredményességét.

id)

j) Társult önkormányzatok a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjak megállapításáról A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján megalkotandó rendelet kibocsátójának
gesztorönkormányzatot jelölik ki. Gesztorönkormányzat a megalkotandó
rendelethez minden esetben beszerzi tagönkormányzatok díjjavaslatait, amelyet
változatlan formában köteles tagönkormányzat tekintetében a rendeletbe
foglalni. Gesztorönkormányzat jelen pont szerinti díjak megállapításáról szóló
térségi rendeletét tagönkormányzatok képviselő – testületei településükre
vonatkozóan határozatukkal jóváhagyják.”
3.) 14. pont b) pontjának
„A tag önkormányzatok képviselő-testületeinek több mint fele minősített többséggel
hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból
azt az önkormányzatot, amely a Társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének
ismételt írásbeli felhívásra – az ott meghatározott határidőben – nem tesz eleget, a
társulás működéséhez a költségeket nem biztosítja. A megállapodás év közben történő
felmondása, valamint a tag kizárása esetén is figyelembe kell venni a 2.) pontban
rögzített rendelkezéseket. A jelen pontban szabályozottak csak legalább három társult
önkormányzat Társulás keretében történő együttműködése esetén alkalmazhatók.”
szövegrészének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A tag önkormányzatok képviselő-testületeinek több mint fele minősített többséggel
hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból
azt az önkormányzatot, amely a Társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének
ismételt írásbeli felhívásra – az ott meghatározott határidőben – nem tesz eleget, a
társulás működéséhez a költségeket nem biztosítja. A Társulásból történő kiválás,
valamint a tag kizárása esetén is figyelembe kell venni a 21.) pontban rögzített
rendelkezéseket. A jelen pontban szabályozottak csak legalább három társult
önkormányzat Társulás keretében történő együttműködése esetén alkalmazhatók.”
4) 19. pontjának
„A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettsége
A Társulás működéséről a jegyző a Társulást létrehozó Önkormányzatok Képviselő –
testületei előtt évente egy alkalommal írásban beszámol. Az Intézmény szervezetére,
működésére, ellenőrzésére és egyes adataira vonatkozó részletes rendelkezéseket az
Intézmény – mint költségvetési szerv – SZMSZ-e és Alapító Okirata tartalmazza. Ezek
jóváhagyásáról az egyes önkormányzatok képviselő – testületei együttesen
döntenek.”

szövegrészének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettsége, a Társulás működésének ellenőrzése
A Társulás működéséről a Társulási Tanács Elnöke a Társulást létrehozó
Önkormányzatok Képviselő – testületeinek közös ülése előtt évente egy alkalommal
írásban beszámol. Az Intézmény szervezetére, működésére, ellenőrzésére és egyes
adataira vonatkozó részletes rendelkezéseket az Intézmény – mint költségvetési szerv
– SZMSZ-e és Alapító Okirata tartalmazza. Ezek jóváhagyásáról a Társulási Tanács
dönt. A Társulás működésének ellenőrzését gesztorönkormányzat által működtetett
belső ellenőrzés végzi. A belső ellenőrzések megállapításairól az arra készített
intézkedési tervről, valamint ennek végrehajtására tett intézkedésekről a Társulási
Tanács Elnöke a soron következő ülésén tájékoztatja a Társulási Tanácsot.”
Jelen Módosító Okirattal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a
Törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napján lép hatályba.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás László polgármester
23/2014. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a
Laskó - Rima menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény vezetésére az alábbi
feltételek szerint intézményvezetői pályázatot ír ki.
Laskó - Rima menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Mikrotásulás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Laskó - Rima menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3375 Mezőtárkány, Templom út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata a Laskó - Rima menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti
Intézmény vezetése. Ennek keretén belül az Intézményt fenntartó öt település
(Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Füzesabony, Mezőtárkány) közigazgatási
területén szociális alapellátások szervezése az Intézmény alábbi tevékenységi köreit
érintően:
• Házi segítségnyújtás
• Családsegítés
• Szociális étkeztetés
• Idősek nappali ellátása
• Demens betegek nappali ellátása
• Gyermekjóléti szolgáltatás
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
§

§
§
§
§

Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 6. § (13) bekezdése szerint,
Többcélú szociális intézmény vezetésében szerzett - Legalább 3-5 év
szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
§
§
§

szakmai önéletrajz
vezetői szakmai program
végzettséget igazoló dokumentumok másolata
kedvező elbírálás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. április 15.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szabó Anita nyújt, a
06-36/491-933 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Laskó - Rima menti Szociális Ellátó és
Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (3375
Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a

§

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 782/2014. , valamint a
beosztás megnevezését: intézményvezető.
Személyesen: Tóthné Szabó Anita, Heves megye, 3375 Mezőtárkány,
Kossuth Lajos út 81.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról Laskó – Rima-menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási Tanácsa dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§
www.mezotarkany.hu - 2014. február 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezotarkany.hu
honlapon szerezhet.

Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Gulyás László polgármester
24/2014. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a
Laskó - Rima menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény vezetésére az
intézményvezetői pályázat elbírálásáig, 2014. április 15. napjáig Mátyus Piroska
intézményvezető megbízását meghosszabbítja.
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Gulyás László polgármester

